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ΠΕ ΤΘΈΕ ΚΝ. 

ΓΕιεννιῦν Ἶᾶτα δχδοίαπι θϑί, Θχ 410 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ ἰδθο Ογιὶ Ν, 

Ηϊκίουῖα ατοὸ οἱ Τιαπὸ, ναγϊθαιθ οὐβουναίοηιπι οὐΐα Θχογηδία, 

ο ΡΟΒΙΙοδπ ἴῃ Ιμσθῖα ὃ ργθῖο ργοάϊι Ο Χονιενβι. Ομ νϑγὸ ᾿ἰβεϊιβ αυϊάθιη 

αὐ οπῖ5 Χμ ρ αγία, ἴᾶπὰ ῬΓΟρίθυ θοῦαπὶ ῬΘημγίδιη, αὰπη δἀραγαί! 

αῃϊνουβὶ πιᾶρη ἢ οθηἰίαπι άπ ππᾶρπο νϑπθϑηΐ, ᾿ανθηϊταϊίδαμο δἀθὸ βία] 588 

τη ηθυ5 [δγὰ ἀθηθραίδ 5᾽ηΐ ; νίϑιπι οβί, αὐ ἤάθῃηι ο᾽ι8, πονᾶπι πϑης 6(1- 

ἘΟΠΘτα ἰἰὰ, ἔογταᾶΓθ, αὖ οἵ σΟπιραγαγὶ φοτητηοάὰὸ οἱ ἰγαοίατὶ ροβϑὶ. Πυης 

1 ἤπθῃ, ἰδχίυμη, νϑυβίοηθη, ἢοΐα5 ἀθηϊαιθ {Υρ15 ΘΧΟΘΔΙ τα] ΠΟΓΡΙ5, 

τηϊηουΐαιθ δάθὸ ἰοίυσμη Ορυ5 Θχμιθουὶ ἔουτηᾶ ουγανίπιι5. ΒΒ ̓ββθυϊδιοη65 

δἔϊατη θα μοηὶ Ο χοηϊθηβὶ ρυθοπιΐβϑαβ, δἰ ἀδπη 6 δἀ]αποίαπι νοοδθυϊογαηῦς 

Οὐ θηία! μα Τηἀ]σθὰ 60 ΟἸ 5:15 ΘΟΠ51110, υὐ 1561 ϑία} δα! ΠΟῺΙ βαϊνὰ 

51 σοηβίαγοί ργϑοϑίδηϊα, ἃς τη016 νου η15 ἀθογθϑοθπίθ, ργθίϊαπι πὰ 

ἀδογθβοογοί. 'Γγθβ ἰατηθη δα ]θοῖ! βαπί Τπ616 65: ἀθογαμ ὈΓΪτηι15 νΟΟΘβ8, 

δὰ τι 4018 βρθοίδηϊ τη} ΠΥ 6, ΘΧΡΟΒΙΠΙΟμΘ διοίαϑ : βθουηἀυ8 ΓῸ5 Π16- 

ΤΩΟΓΆΡ1165, βουναΐο [ἰθγαγ) ΟΥΪπ6, φοΙαρ οί αν: ἰθγ5. ἰοοα ΝΟΥ 

ΓΤ οβίδμηθηί ἃ ΧΟπορμοηίθ ἰὰσθηι ἐοθηθγαηῖα ἀαι. Ὑ16, ᾿μθοίου διηῖοθ, 

συβαιι6 ποϑίγ 5 ἴανϑ. 

“ἄππο Ἰ)οηιπϊ, 1757. 
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ἘΝΝΟΙΑ - ποθ᾽ ἡμῖν ἐγένετο, ὅσωι δημοχρατίωι χατελύθη- 
σαν ὑπὸ τῶν ἄλλως ως βολομένων πολιτεύεσθωι μᾶλλον ἢ ἐν 
δημοχρατίῳ" ὅσωι τ᾿ αὖ μονωρχίωι, ὅσω! τε ὀλιγαρχίαι, ἀνή- 
ρήντῶι! ἤδη ὑπὸ δήμων" καὶ ὅσοι τυραννεῖν ἐπιχειρήσαντες, οἱ μὲν 
αὐτῶν ἃ ταχὺ Ὡάμπαν κατελύθησαν, οἱ δὲ, κῶν ὁποσονῶν χρό- 
νον ἄρχοντες διωγένωνται, ϑαυμάξονται ὡς σοφοί τε ἢ εὐτυχεῖς 
ἄνδρες γεγενημένο: ἹἸολλὸς δ᾽ ἐδοχῦμεν χατωμεμωθηκέναι, 
“καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις τὸς μὲν, ἔχοντας καὶ πλείονας οἰχέτας, τὸς 
δὲ, χωὶ πάνυ ὀλίγες, ἃ ὅμως ἐδὲ τοῖς ὀλίγοις τότοις ]άντη 
δυνωμένες χρῆσθοι τοειθομένοις τὸς δεσπότας. "Ἔτι " δὲ πρὸς 
τότοις ἐνενοῦμεν. ὅτι ὄρχοντες μέν εἶσι ἃ, οἱ βόχόλοι τῶν βοῶν, 

Δ ΌΒΗΤ 8] ]αυδηο ἢ05 οορϊαίϊο, πού ἀθιηογ 125 ἃ}0 115 δνουβϑῶ [ὰ 6.» 
Υἱηΐ, 4] 4110 αποάδηη γΘΙΡΌ ΠΟΘ βίαϊα, ροϊ 5 αὐτὰγη ΡΟΡαΪΑΥῚ, τ{1 ν ]θηῖς 
ααοίααθ ἴδηι ΠΟΥ ἢΙςΒ, αποίαπο ΟἰραγοΠοθ, ἃ ΡΟρΡαΪο ἴδιὴ Βα ] δ : οἵ 
ἀαοἱ ἐγγαπηϊάρθηι δάργθϑϑὶ, Θούθιη 4111 αὐ!άθη ν6] βίβιπ ργοΥβὶὶβ 5ιηΐ εἶα 
ἡπιρεγῖο ἀ 6] 6οἵ!, 4111 νογὸ, 51 τηοάδ πωρϑγίυμη, απαπίατησππαμπο 14 ἐαπαοην 
ἔπους δά ἰθηρυδ, τοί που να] πουϊηΐ, ἴῃ δα γαίοη 6 βἰηΐ, ἰαπαύδηι 4] οἵ 
5 ΡΙΟπίοϑ ἔπουϊηΐ οἵ [8 ]1065 νἱτ]. Θυΐη οἵ τηυδοβ ΔἸ νο 1556 νἀ 608- 
τη, ααοτίπη. 4111 συ! θη 1ἢ ᾿ΥΪναί!5. Φ1ρι15 [μη] 05. ν6] σοΙΏρ] υγ68, 811] 
ψογὸ ρϑύραιοοβ μαθγθηῖ; οὧμῃ ἰἀτηθη 1146. ἀοτηῖηὶ πὸ ἢ15. αὐ! άθχη ρϑιι- 
οἷ ἴῃ ομμηθὰ5 ροβδθηΐ τ{] ΟΡ! θυ8. Αα πδθο δυΐθιι σοΟρῚ ΑΙ) Ώ}115. 
οἱ θυΡυΪοῖα ἴῃ Ῥονο5, οἵ ἴῃ θατι05 1115, 41 605 βαϑουηΐ, 6556 ΠΏΡΘΥΪΜ. 

Ὁ Ἔννοιά ποθ᾽, ὅο. 1 ἘΠῸ σομ δ: ροο-ὀ Ὁ Ἔτι δὲ πρὸς, .,7ὺ ΑὉ πηρογδίοσϊο δ 
τοΐστη πος δἄογπαν!ξ Χοπόρποπ, υὐ Ογγαμη ρδβίουϑ!θ τη δρία 58.018 ἰγδηβιεο, Ἐΐο- 
νἱτίαίο, ἴατα Ὀ6]1168, φαὰτα οἰν"!ΐ, ἱπδίχιιοι 1551. τηθγο βουὶρίου θαβαιο Οὐ θη δ! θι15 ρογαυᾶγη 
χαῦτη Χμ θογοῖ. ΠΡΟ ΑΙ αυίθιη 6550 [ἈΠ] ογ5. ΘΟ αυϊάθσηι οἱ 5ἰ τ] οἰ ἰαΓὶ ἀϊο- 
αυϊάάδτι Ιου ὃ αἰ ΠΟ} Ἰπηυτῃ, 811 δίχα αΪα (ἰοπῖβ, ααδπι ἴῃ Χοπορμοηίθ ΔΜ} ποι ἀφα- 
εἰν ταΐαπη Οταοδτυπι [αία ταυϊεῖρ οἱ ἄσουθ- τηθχαηί, οἱ νου ῖθ, φαῖθυ5 Ογχαμπι, 1, νὶ], Ρ. 
χυηΐ σχοῖηρῖο. Ἐγαΐουρο Ογτῖ ργοργία ααῶ- 581, ἀδὰπὶ δοῖί, δά ργϊηνὸ οὶ πκαν μαΥ ἢ: 
ἄφτα ἰαυθ, ααδὰ δαγη ροηϊ 5 ̓πιο]]οχίί, οἱ παραπλήσια ἔργα εἶναι νομέως ἀγαθοῦ κα βασιλέω 
Γοϊ οἰτογ σχογουϊέ : ἄστη αιιδηΐο ΤηΔ]0Υ οροτὶ ἀγαθοῦ, 
Β0οΘβ8βεχῖί αἰ συ 89. (6.0 Ὡθου ου 111 σοπ- 
εἰ (ετἱξ σἹοτῖα. 
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" ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
δ οἱ ἱπποφορξοὶ τῶν ἵσπων, ἢ, πάντες δὲ οἱ χαλάμενοι νομεῖς, ὧν 
ἂν ἐπιςατῶσι ζώων εἰκότως ἂν ἄρχοντες τότων νομίξοιντο᾽ πάσας 
φοίνυν ταύτας τὼς ἀγέλας ἐδοχῦμεν ὁρᾷν μᾶλλον ἐθελόσας σεί- 
θεσθαι τοῖς νομεῦσιν, ἢ τὸς ἀνθρώπες τοῖς ἄρχϑσι. ἹἸΠορεύοντωί 
σε γὼρ αἱ ἀγέλαι οἵ ἂν αὐτὼς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονταί τε 
“ωρίω ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὼς ἐφιῶσιν, ἀπέχονταί τε ὧν ἂν αὐτὼς 
ἀπείργωσι" ἢ τοῖς καρποῖς τοίνυν, τοῖς γιγνομένοις ἐξ αὐτῶν, 
ἐῶσι τὸς νομέας χρῆσθωι ὅτως, ὅπως ἂν οὐτοὶ βόλωντωι. "Ἐπ; 
σοίνυν οὐδεμίων πώποτε ἀγέλην ἠσθόμιεθο, συςᾶσαν ἐπὶ τὸς 
νομέως, ὄτε ὡς μὴ πείθεσθαι, ὅτε ὡς μὴ ἐπιτρέπειν τῷ χαρπῷ 
χρῆσθαι: ἀλλὼ ἃ χωλεπώτεραί εἰσιν αἱ ἀγέλαι σᾶσι τοῖς ἄλ- 
λοις, ἢ τοῖς ἄρχεσί τε αὐτῶν, ἃ ὠφελδμένοις ὑπ᾿ αὐτῶν' ἄνθρω- 
“σοι δὲ ἐπ᾽ ἐδένας μᾶλλον συνίξζαντωι, ἢ ἐπὶ τότος ὃς ἂν αἷο- 
θωνται ἄρχειν αὐτῶν ἐπιχειρόντας. “Ὅτε μὲν δὴ ταῦτα' ἐνεθυ- 
μόμεθα, ὅτως ἐγινώσκομεν Ὡερὶ αὐτῶν, ὡς " ἀνθρώπῳ τεφυχότι 
ιάντων τῶν ἄλλων ζώων εἴη ῥᾷον ἢ ἀνθρώπων ἄρχειν. Ἐπειδὴ 
δὲ ἐνενοήσαμεν ὅτι Κῦρος ἐγένετο Πέρσης, ὃς πωμπόλλεος μὲν 
ἀνθρώπες ἐχτήσατο τειθομένος αὐτῷ, πωμπόλλας δὲ όλεις, 
πάμπολλα δὲ ἔθνη, ἐκ τότε δὴ ἠνωγκαζόμεθω " μετανοεῖν, μὴ 

οἸηηόξαθα δαθὸ ραβίοιϑϑβ 4] γοοαπίαν, ῬΟΒ56 ΘΟΥ τη, αθι15 ρΥϑθϑιηΐ, δ ]- 
γΔΙ απ ἀοπαϊπαίογοβ [06 Θχἰ βιὰ : αἴαιιθ υἱάθγθ υἱθθδιηιν σΥΘρΡῸΚ5 
ΠΟΒΟΘ ΟἸΏΠ65 ΠΠθΘητ 5. ρα βίου 5 ΡΆΓΘΓΘ, ααὰμι ΡΥ ΠΟΙ ΡΊθτ5 515. ΠΟΙ η65. 
Οὔτοροβ δῃῖμπὶ 1] οἱ ρϑυσαηΐ ααοοιπαιθ 605 ραβϑίουθθ αἰ σαηΐ, οἵ ΡΣ θὰ 
Ῥαβοιηίαν ἰοοα, ἴθ 4186. 605 αἰμπηἀηΐ, Θὲ Δ0 115 ἀρϑ ηθηΐ, ἃ ααϊθιιβ 605 

. διοθδηΐ : ααϊηο τη {τοῦ θιι5, αὶ ΘΧ οἷβ ργονθηϊαηξ, ραβίοσοβ ᾿ἰὰ αὐ ἱροὶ 
ψοΪπϑυϊηΐ, ἈΠ βιπαπῖ, «ἀπ νογὸ παϊπιμ ἀπ] δΠὶ σγορθι ἀνθ βτὶβ ραβίογοβ 
οοἰν θθθ ἀοσορίμηβ, απὸ ν6] τηϊητὶ5 οἷβ ραγογϑῖ, ν 6] ἔππιοία αἱ ΠΟ ῬΘΥμΪ- 
ἰογοῖ : ̓πηὸ δια ηλ ΟἸΠΠἰθιι5 Αἰ 115. 1 ΓΘΒΈΟΥΘΒ Βαηΐ ργοσθβ, ααὰἂπι 115, αἱ δὲ ἴῃ 
605 ἱπηρουῖιηὶ παρθθηΐ, οἱ ΟΧ 115. σαρίπμηΐ σΟΙΏΟα ἃ : ΠΟΙηΐη65 νου σοηίγα 
ὨΜ}1]05 τπαρὶβ σΟηΒυγρηΐ, ααὰϊη 1105 Πρ υϊ ἴῃ 56. ἸἹΠΟΝΤῚ 5Θηβϑυϊηΐ. 
Ἡφτς ᾿ρσιταν οὗ ἴῃ δηΪπ]0 νΘΥΒαυΘ γ115, τὰ 46 115 βίας πηι, δ 6556 ΠΟπῚΪ- 
θη παίιγ, αὐ ΓΔ ΟΙ Πτι5. 1Π]| 511 1115 ὁμλη θυ Δ ππαητθι5, ααἂμπη Ποτη τ θ5, 
᾿προγαθ. δοά ροβίαχιαιη οοσὶίανίμηι5, Ονγπὶ ΟΧϑ 5586. ῬΘΥβάπ, αὶ 
ῬΘυμλ 05. αὐ! θη) ΠΟΠΊΪ 65, ῬΘΥ Τα 5 εἰν! αἴδ5, ρου] ἀβα 16 ΠΟ Π 65 
5101 Παρ ον ουβοαιθηΐοβ, τὴ} γογὸ τηὰίαΐβ, ΒΘ θέ, οοδοίὶ Βα πνι5 ΘΧ β1- 

ἃ 'Ὡς ἀνθρώπῳ πεφυκότι] ΕΔ 56. 6558 ἢ- οὐχ εὗρε τόπον μετανοίας, τηϊὶϊ5 γεοἰὰ τοἀὰΐ- 
αἴ556, γηδὴς παίαγο σΟη αἰ ΟΠ 6 Π1----ὐπὶ ΚΘ ρΠδλι5 

Ὧδης Ργαβὶπι ἰπἰουργοίδίιβ οδί: βῖνο, Η οηιὶ- 
δηὶ ἰἰὰ 6586 ἃ παίαγὰ σομπηραγαίαμῃ, οἱ αςοἰ- 
15, ὅτο. 

Ὁ Μετανοεῖν] γοργὸ δὲ δεν ἐοηἔζαηι ἡλῖ- 
ἐατε, αἰλίεν, φιιᾶηι αὐτιὰ, ἡυιΐσανε; ἀἀούσαο, 
οἀπι μετάνοια ἴρβα ὨΪΒΪ) αἰϊα ἃ βομοί, ααὰϊῃ 
ἡὐμαἰὶο ξεν θα, οὈβογναγο ᾿ἰἰθοῖ Απο]οα- 
ὯΟ5 ἱπίογργοίθ5 δρο βίοι νοῦρα, Η ον. ΧΙΐ, 17. 

ΤΌΪ δηΐπὰ γῸΧχΧ μετάνοια ΠΟπ ρο ηἰΐθἢ- 
ἰἰαπι, ἀιδδὶ Εϑανο ἀθηδσαίδπι, βεὰ ᾿βαϑοὶ 
τοἰγδοίαιοθθτὴ ἐγαβίγὰ απ ϑἰΐδιῃ, ἀθμοίαδξ : 
ταἱ πἰς 5ὲ! Ἰοοὶ βθῆβιβ, Εβανὶ πϑῆθθ ργδοῖθι5 
πδῆμδ ΒΟ ΡΥ πΐ5. ἰβαδοῦη ρου νουὶ Ροίΐα- 
586, αὐ απ τηοᾶὸ ὕδοοθο ρῥγοπιϊβογαΐ, δα 
ἦαπι Ὀρηοῦςία ἴῃ ἰρβαπι ἰτδηβίδσοηα ΓοΥῸ- 
ΟΔΓΕΙ͂. 
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οὔτε τῶν ἀδυνάτων, ὅτε τῶν χωλεπῶν ἕργων ἣ τὸ ἀνθρώπων 
ἄρχειν, ἤν τις ἐπιςαμένως τῦτο Ὡράττη. Κύρῳ γὸν ἴσμεν ἐθε- 
λήσωντως πείθεσθαι, τὸς μὲν, ἀπέχοντας Ὡωμπόλλων ἡμερῶν 
ὁδὸν, τὸς δὲ, κοὶ μηνῶν, τὸς δὲ, ἐδ᾽ ἑωρακότας ώποτε οὐτὸν, τὸς 
δὲ, χωὶ εὖ εἰδότας ὅτι 6δ᾽ ἂν Ἰδοιεν' κωὶ ὅμως ἤθελον αὐτῷ ὑπακόειν. 
Καὶ γάρ τοι τοσᾶῦτον διήνεγκε τῶν ἄλλων βασιλέων, κωὶ τῶν 
φῳατρίος ἀρχὼς τἰωρειληφότων, καὶ τῶν δι’ ἑαυτῶν χρησαμένων. 
ὥςε ὁ μὲν Σκύθης, καίπερ πιωμπόλλων ὄντων Σκυθῶν, ἄλλϑ μὲν 
ἐδενὸς δύνοωιτ᾽ ἂν ἔθνος ἐπάρξω;, ἀγωπῴη δ᾽ ἂν εἰ τὸ ἑωυτῷ ἔθνδς 
ἄρχων διωγένοιτο" χωὶ ὁ Θρᾷξ Θρῳκχῶν, καὶ ὁ Ἰλλυριὸς Ἴλλυρι- 
ὥν᾽ καὶ τἄλλο δὲ ὡσαύτως ἔθνη ἀκόομεν" τὼ γϑν ἐν τῇ Ε!ὐρώζη. 
ἔτι χοὶ νῦν αὐτόνομο; εἶνα: λέγεται, κωὶ λελύσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων. 
Κύρος δὲ πωαρωλωξὼν ὡσαύτως καὶ τὼ ἐν τῇ ̓ Ασίῳ ἔθνη αὐτόνομοι 
ὄντω, ὁρμηθεὶς σὺν ὀλίγῃ ἹΠέρσῶν φρατιᾷ, " ἑκόντων μὲν ἡγήσοω- 
τὸ Μήδων, ἑκόντων δὲ Ὕ ρχανίων" κατεςρέψοτο δὲ Σύρες, ᾽Δσ- 
συρίως, ᾿Αραξως, Καππαδόξως, Φρύγως ἀμφοτέρος, Λυδὸς; 
Κᾶρας, Φοίνικας, Βαξυλωνίες" ἡρξς δὲ κωὶ Βοχτρίων κωὶ Ἰνδῶν, 
χαὶ Κιλίχων" ὡσαύτως δὲ Σακῶν καὶ ἸΤωφλαγόνων, χωὶ " Μα- 

γπᾶγο, 4αοα ρου ΓΘ ΠΟ πἾθὰ5. ὨΘαΘ ἴῃ ἱπηρΟϑΒΙ ΒΕ Π τὴ 510 πϑασθ αἰ Πῖοῖ- 
ἔπι αοία πυτηθτο, πηοαὸ 640}18 ροτγι(ὸ 14 ἀραί. ΟΥγγὸ σϑυτὸ αυϊάδιη ῃον]- 
τηῖ5 ΠΡΟ ΠΊΘῚ ῬΑΓοἾ556 81105,) 6111 ΘΟΙΩΡ] ΡΤ ἀἸ ΘΓ ΠῚ, 8105 1] οὐϊαη τη6Π-- 
5ἰ στη, ᾿ἴ6 80 60 ἀἰδίαγθηΐ, [105 ἴΐθιη, 4ὰϊ πὰ}}0 ἀπαπᾶτη ἰθιηρογθ {Πυηὶ 
ϑαξροχθσϑηῖΐ, 41105 ἀθιησμ, 41 θΘηὸ πονουϊηΐ πὸ Ὅτ αυϊάθπι υἱ ν] ογθηί : 
80 ΠΙΒΙ Ομ ππ5 ἰδηθη οἱ ουθάϊγο νοϊπουιηΐ, [5 δἰθηΐμ ὑβαὰ6 δἀθὸ οδοίθυβ 
τροῖθυβ δηίθοθ  υἱξ, τὰπῈ 115. 4] ρδίθγυ μο5 ὈγΙποῖραΐῖιβ δοσθρ  ββθηΐ, ἴὰπὶ 119 
4Ἀ] ᾿ἰρ8ὶ Ῥ6Ὺ 86 δοαυϊβιν βϑθηΐ, αἱ ϑογίμα αὐϊάθπι, Δαν 8 ῬΘΥΙΔΔΡΉΙΙΒ δἰ. 
βου βαγαμ. πο γαβ, Ὠ}]] 8 ην |18πΔ σοηΐθην Εἰ ΠἸΟΗΪ 51188 ΒΕ ]]ΟΘΥΘ ΡΟΒδιῖ, 
58 115 νϑυὸ 5101 ἀποαΐ, 51 1 500 ΠΟΥ ΠΏ ἰΘηθγΘ ρουβονογοῖ : οἱ ΓΏγαχ 
ἴῃ Τμγαοαβ, οἱ ΠΠνΥΙουΒ ἴῃ ΠΙγΥΙσΟΒ; ααοα ᾿ρβυὴ ἀθ τϑ]αυΐβ ΠΙἀθ πὰ 
ἨΔΙΙΟΙΙθι15 ΔἸ Πη115 : πᾶτ ἴῃ Εἰυγορῷ αὐἱάθπι σϑηΐθϑ οἵα ΠῈ ὨΛΠΠΟ 51115 δἰ 
Ἰοριθυ5 νίνογο, οἵ τη] ηϊπηὸ σΟηβοοϊαΐαϑ 6586 : ΟΟὐὙγ5 διιίθηγ, οἷὐ τὶ ὨΔΙΊΟΠΟΝ 
᾿Αβῖδθ 5015 5: τς ᾿Θριθυ5 υἱθηΐθ5 δοσορ βδοΐῖ, οαπὶ οχισαᾷ ΡΟ ΒΓ Τδητι 
Ῥγοίδοίι5, Μίϑαϊ 5 Ἡ νυοδη βαι6 ΠΟ ἴῃν {15 Ῥγοαϊ{: βυθορὶς νογὸ ὅσος, 
Αββυυῖοβ, Ασγάθαβ, (ἀρραάοοδβ, ΡὮγυραβ υἱτοβααθ, ᾿γάοβ, (ὐαγὰ5, ΡῬΙο- 
ηἶς65, Βα υ ]ΟΠ105 : ΠρΘγαΥν οὐϊατη οἱ Βδοίυι5 οἱ [η615 οἱ ΟἸΠΙΟΙΡὰΒ; οἵ 
8015 Ἰάθτη οἵ ῬΑρὨΙαρομΙθυ5 οἱ Ναυη ἀν πΐβ, αἰ ἰβαιθ σου] Υ 115 σΘη- 

8 'Εκόντων μὲν ἡγήσατο Μήδων, ἑκόντων δὲ ταῦ Οὐσυγτϊ, 55, δ, 8, σόρκα μὲν μιαί- 
Νιοίαηαυχα οἰΐδην Ὑρκανίων] Ῥαχίίο. δὲ, ργεοοαθηίς μὲν δορὰ 

50ἴδτη. σορυϊδηάϊ! νἱίγη παροί, δίαυθ ἰ(ὰ ἴῃ 
᾿ φ]υγθα5 οὐυδάσην μογϊοαϊ ταθιαρτὶ5 δἰ θουὶ 

5οϊεί, Ἐχοιρίοτγυτα ἐδηίο 65[ ἰῃ πὴ 0 Χοῦο- 
Ῥθοπίο φορία, αἵ, ογηπία, ὈΥΟύοΥτο, μοταΐ ἢ 5 
65886ῖ οἰΐο 81:0 οἵ ᾿ἰθοίοτῖβ ραι οι. ἱπίοιηρο- 
τϑηίοι αὐαίορης5. Ηοο ἰσίζυν βοπιοὶ τηοπιι- 
1556. 51{ 5045, Οὐ 51Π}}15 ΠΑχΤυϊα ΘΔ ο}5» 

γυσί, κυριότητα δὲ, ὅδε. 

δῖ, Χοπορμοπίοιῃ ᾿ἴο σορὶοϑὸ ΔΑΥΥΔΓΘ γορ αἱ 
115 ἀπ θ! ἀπο, ααοὰ Ογγὸ ἀράϊδ558 
Ῥθοιπη ἰταἀίξαηι 681. ὦ Οἤσγοη. χχχυΐ ὥ., 
Ἐπ. ἱ, 2. 

" Μαριανδυνῶν] Ταῦοὶ ρορυΐυπι υηο ἀϊὰ 
Ὠϊ 8. Οχυϊα πίοι, σᾶ ἰαπἄσπι ἴῃ βάθια, 
γοάμσσογα, Θυοᾶ (ροῖ, ἧπγο [οί ΟδθπΣ 



4 “ Ἄπνι Ἢ ὃ ὦ 
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β ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ. 

ριανδυνῶν, καὶ ἄλλων δὲ παμπόλλων ἐθνῶν, ὧν ἐδ᾽ ἂν τὼ ὀνό- 
ματῶ ἔχοι τις εἰπεῖν. ᾿Ἔπῆρξε δὲ καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ 
᾿Ασίῳ, καταξὰς δὲ ἐπὶ ϑάλατταν, κωὶ ΚΚυτρίων κωὶ Αἰγυπτίων. 
Καὶ τοίνυν τότων τῶν ἐθνῶν ἦρξεν ὅθ᾽ ἑωυτῷ ὁμογλώττων ὄντων, 
ὅτε ἀλλήλοις" χωὶ ὅμως ἠδυνήθη ἐφικέσθά, μὲν ἐπὶ τοσαύτην 
γῆν τῷ ὅ ἀφ᾽ ἑαυτῷ Φόξῳ, ὥξε καταπλῆξαι πάντας, καὶ μηδένο 
ἐπιχειρεῖν αὐτῷ" ἐδυνήθη δὲ ἐπιθυμίαν ἐμξωλεῖν τοσαύτην τῷ 
πάντας αὐτῷ χαρίζεσθαι, ὥςε ἀεὶ τῇ αὐτᾶ γνώμῃ ἀξιῶν κυξερ- 
νῶσθαι. ᾿Ανηρτήσοτο δὲ τοσαῦτω Φῦλω, ὅσα καὶ διελθεῖν ἔργον 
ἐςὶν, ὅποι ἂν ἄρξηταί ὃ τις πορεύεσθωι ἀπὸ τῶν βασιλείων, ἤν 
σε τἱρὸς ἕω, ἤν τε τ ρὸς ἑσπέρον, ἤν τε Ὡρὸς ἄρχτον, ἥν τε ρὸς 
μεσημξρίαν. Ἡμεῖς μὲν δὴ, ὡς ἄξιον ὄντω ϑουμάξεσθαι τὅᾶτον 
τὸν ἄνδρα, εσχεψάμεθω τίς ὥοτε ἂν γενεῶν, καὶ σοίαν τινὼ 
Φύσιν ἔχων, καὶ ποίῳ τινὶ σοίδειῳ παιδευθεὶς, τοσῦτον διήνεγκεν 
εἰς ζὸ ἄρχειν ἀνθρώπων. “Ὅσα ὃν καὶ ἐπυθόμεθα καὶ “ ἠσθῆσθωι 
δοχϑμεν περὶ οὐτθ, τοῦτω πειρασόμεθο, διηγήσασθαι. ' 

τἶραδ, απάσται. ηὸ ποιηῖπα πάθην 4015 Ροϑδιί σϑίθυσθ, Αἴαυθ γεοος 
Αϑβίαπι ἱποοϊθηΐοϑ, Ουρυῖοβ αἀαοαθδ οἱ ὐσνρίίοβ, οὐπῃ δ ταᾶγθ ἀθβοθηάϊβ-- 
βϑί, ἰπ ροίοβίαΐοῃι βυᾶμη τθάθριί. Η]5 Ἰριταγ ἱπηρθγην σϑηΐθι5, ααϊθὰκπ 
πΘαπθ οὐπὶ 'ρ50, ΠΘα.6 ᾿πίου 56, ᾿ἶΐηρτια οταΐ σοπηπηιηῖδ: δὲ ἑαπηθῃ ροίαϊτ 
ταπίατη ἸΘυγα ἢ) θην 175 51 ἰΘΥΓΌΓΘ Ρουν δά γο, Εἴ ΟΙΏΠΘ5 ρΟΥ ο ἰογοΐ, π6-- 
τηόσιθ αὐνθυβὶὶβ ἰρϑαπι αὐ] Δα δ τη ἢ γοίαγ: ἂο ἰαηΐαηι ΟΠ. Ἶθ.15 στα -- 
ΘΆΠαΪ 5101 ἀοϑιἀθυῖαπι 1} ]ΟΘγ6 να], αὐ ΒΘΙΏΒΡΘΥ ἱρϑῖυβ ἈΥΡΠΓΙΟ ΓΘΡῚ οτρ6- 
τοῦί. Το απΐθμν παίίοποϑ δὐδὲ ἀθνιηχῖί, ααοὲ ν 6] ῬΘΓΘΌΣΥΘΥΘ. ΟΡΘΙΟΒΙΠΙ 
ἐποῦῖο, φασοιπαᾷθ αιῖ5 ᾿γο ἃ τορι σορουῖί, βῖνθ δὰ ουὐἱθῃΐθῃι, βῖνθ δα οἊὺ- 
εἰἀομίθμι, βῖνθ δά βθρίθῃιςομθϑ, βῖνθ δά πιϑυ! θη. Νοβ αὐυϊάθηι οοτίὰ, 
οπι 511 πἰς νὶν φἀπηϊνδίίοηθ αἰρηιβ, ἀἰβρθχίηγιβ, 410 ἰθμάθ τη σΘΉΘΥΘ ΟΥ̓Τ5, 
44} ῥυτὰ Ἰηρϑηῖο, απῶνθ ᾿πϑιϊταΐαβ αἰδοῖ ρ 8, δα ϑὸ ἴῃ Πουη] ἴθιι5 ἴπ- 
ῬΘΥΔΠα 15 Θχο ποεῖ. υδοοσπαιθ Ἰρίταν ἀθ 110 δὲ διιά ἐν πιὰ οἱ ΡΘγοθΡ βδθ 
ψιἀθιρῖν, ᾿δθο ΘΠΔΥΤΆΓΟ ΘΟΠΔΡΙ ΒΊΟΥ. 

ἄπμί, Ῥιοϊοιη. Ρ. 134, Ἐκ ς, Βοχέ. ϑίγαυ. Ρ. Ηἰΐσ αὐΐρρα ρμιφροβιοηΐβ, αλίθ σϑηϊεἑ γι ὴλ 
516 εἰ 990, ἘΠ. νοι. Ῥ᾿οηγ58. Ῥοιῖθρ. ν. οἰθρϑηΐου γἀπηάδηξ 5, Ὡθ ἢ ρϑῦσα βυρροαϊ- 
788. ϑογίαχ ἴῃ ῬΘΥΡ]. Ρ. 34. Απολγπι. ἰϑηΐ Θχθιρίϑ. 
ἴῃ Βοβοῖῖρ. Ρομί. Επχ. Ρ. 10, Ἐὰ. Οχοη, Ὁ ᾿Αρξηταί τις πορεύεσθαι] Πλεονάζειν ῃΐα 
ΜΕΪα, Ρ. 33, Ε4, ὅσου. Θαυὶ Μανίδηάγηοβ, νἱάθίαγ ἄρξηται, υἱ δερὰ ἴῃ 1.15 Ενδηρ 1 - 
μοη νοτὸὺ Μερδάϊηοβ νοὶ Μερδάϊάοβ, ἱπίθ. οἷβ; ἤρξαντο δδὸν ποιεῖν, ρΥγῸ ὁδὸν ἐποιῦν, Μίαγο. 
σοηίοβ δίς Ἰοοὶ ἃ Χϑπορβοηίθ τπθιπογαΐδϑ, ἱἰϊ, 23, Εἰ, ἤρξατο αὐτὸς ἀποςέλλειν, Μδτο. 
ὙθΟΘΏΒογ6 βοϊοπί. Εἰ, ᾳαοα οτηπϑῖὰ ἀυθιϊα- νὶ, 7. 
ἐἰοποιι (0}18ὲ, ῬΆ  ΘΙΡμιι5, νθίθγ α5}}5 ΘΧθηι- ς ᾿Ησθῆσθαι δοκῦμεν)]͵ Νὰ (μιἷὶ5 ἶϑ68 Ἰσ- 
υἷαν!, αγζανινγυῖδ ἴηι δᾶ γϑυβίομθ θχμῖθθί, αιθηᾶϊ (ΟΥπιΐ8, ἐδοκᾶμεν καταμεμαθηκέναι, ἢσ- 

ἃ Τῷ ἀφ᾽ ἑαυτῇ φόθῳ] ἘΣ ΙΕ ααϊάδπι ᾿ἰγὶ θῆσθαι δοκῦμεν, ὅτ 6. Ὠυ)ὰ5 μἰδίογιεα πάθη 6]6- 
Ἰδθοηΐξ τῷ ἑαυτῇ. ϑίορμδηυβ οἰϊδην αἷΐ 586 νϑίδπι ραϊεί, ποίδῃαπτῃ δϑὲ ὑεθα δοκεῖν, 
γΉΆ}16 ργωροβι ποτὶ ἔα ᾿ἰἷπο ΔΡ 6850. φαίνεσθαι, νομίζεσθαι, ἰἰὰ ἃ ΟὙεδοἷα Δα Βεγὰ 
Ωυλι ἰδτῖθη, οὑπὶ Πἰργογιτι μι ! Ἰουὶβ ποί 5010 10, υἱ ρ6. 68 βίρηϊβοοηξ (πο αι 1} αὐἱ- 
αυοίουϊ δία, ἑαπι υδιζαϊο βουρίογαπι Αἰἰϊοο- ρμίδπι δὺξ ἀπιθίραϊ, ποὴ ααοᾶ υἱοί, 564) 
τῦτηι 5.110 ἐτδέαβ, ομηπίηο τοι ἱποηἄδηλ οθηβοο, πποᾷ γευεγὰ εδὲ. ϑ1ο οαῖπι ΠΡ. δὰ ΟἸνηίῃ. 

. ,κΑ 



ἕὰ ε ᾿ 

κΥΡον ἰδέα, αὐτὸς 0.1 

ἙΠΆΤΡΟΣ μὲν. δὴ λέγεται ὁ Κῦρος γενέσθαι Καμβύσου, 
Περσῶν βασιλέως" (ὁ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ ΠΠερσειδῶν γένους 
ἣν" οἱ δὲ Περσεῖδωι ἀπὸ Περσέως κληΐζονται") μητρὸς δὲ ὁμο- 
λογεῖσγωι Μανδάνης γενέσθαι" ἡ δὲ Μανδάνη αὕτη ᾿Αςυάγους 
ἣν ϑυγάτηρ, τῷ Μήδων γενομένο βασιλέως. Φῦναι δὲ ὁ Κῦρος 

λέγεται, καὶ ἄδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βωρξάρων, εἶδος μὲν 
χάλλιςξος, ψυχὴν δὲ Φιλανθρωπότωτος, κοὶ Φιλομαθέξατος, ἢ 
Φιλοτιμότατος, ὥξε Ὡάντω μὲν Ὁόνον ὠνατλῆναι, άντο δὲ χίυ- 

δυνον ὑπομεῖναι τῷ ἐπαινεισθω! ἕνεκα. ΦῬύσιν μὲν δὲ τῆς ψυχῆς 
᾿ χαὶ τῆς μορφῆς τοιαύτην ἔχων διωμνημονεύεται" ἐποωιδεύθη γε- 

μὴν ἐν Περσῶν νόμοις. Οὗτοι δὲ δοχϑσιν οἱ νόμο; ἄρχεσθαι: τῷ 
χουν ἀγαθθ ἐπιμελόμενοι: ἐχ, ὁμοίως γὼρ ταῖς λείφαις τό- 

τλεσιν ἄρχονται. Αἱ μὲν γὰρ ὥλεῖςαι πόλεις ἀφεῖσοι τωϊδεύειν 
ὅχως τὶς ἐθέλοι τὸς ἑαυτῇ παῖδας, ἢ αὐτὸς τὸς τρεσξυτέρες 
ὅπως ἐθέλοσι διάγειν, ἐπιτώττουσιν αὐτοῖς μὴ Ξλέπτειν, μὴ ὧρ- 

πάξειν, μὴ βίῳ εἰς οἰκίαν ταριένωι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, 
μὴ μοιχεύειν, μὴ ἀπειθεῖν ἄρχοντι, ἃ τἄλλα τὰ τοιαῦτω ὡσαύ- 

σως" ἥν δέ τις τούτων τὶ πωρωξαΐνῃ, ζημίως αὐτοῖς ἐπέθεσαν. 

Οἱ δὲ ΠΠερσιχοὶ νόμοι Ὡρολωθόντες, ἐπιμέλοντοι ὅπως τὴν ἀρ- 

Άο Ουτὰβ αὐ!άθηι ραΐγο βαΐϑ. 6556 ἀἰοϊίαν (ὐτηργ56, ᾿ΘΥυβαυ ἢ) ΓΘΡῸ : 
(Οδιθυ 565 δυΐθγη ἢϊς Ῥ υβι ἀδυαμη ρΘΠΘΓα Ὠδίῃ5 δγαΐ; δ Ῥϑυβία8 ἃ Ῥϑν- 
5860 ΠΟΙΏΘΗ Βαθθηΐ :) πηαῖτ6 νογὸ σοηβϑητίταν ἔπαῖββθ Μη ἀδηθ; απ ααϊάθηι 
Μδμάδηθ ογαΐ Αϑίγαριβ, ΜΙ ϑαουυχῃ ΓΘ ρ]5, ἢ11ὰ. ἘΓ 1556 δυΐδιι ΟΥΤ5 Ὠδίαγδι 
ἔοσίαγ, ἴα πος δίϊδιη ἰΘΙΏΡΟΥΘ ἃ θα θ 15 ἀοοδηΐδίαγ ; Ξρθοὶθ αυϊάθηι ραΪ- 
ΦΠΘΥΥ ΤΏ115, ἀπῖτηο νου Πυιἢ 1ϑ5Ίγη115, ἀἸΒΟΙ ΡΠ 1:6 5. 6 105155101115, οἱ ΠΟΠΟΙῚΒ 
σαρΙἀἰββίγημϑ ; δάθὸ πὖ Ἰαν 15 σγαῦϑι ΡΟΥΘ. ΟἸηπθι ρογίθυγοί, οὐμηδααθ 
αϊγοῖ ρου! σα τη. ΑπίμΩϊ οογίὰ ᾿πάο]θ ἃ ἔουγηδ ἰαἷϊ ΟΥ̓ πδῖι5 {1586 {τὰ- 
ἀἰταῦ; ααϊποίαμ βαοουπά τη Ῥουβαγαση ἰΘθ 5. ̓ηϑιπαῖα5 οί. 8. δαΐθῃι 
ἴοσθϑ ἃ συγᾷ ΡΌΡΙΙΟΙ σοτημηοαι ᾿ὨΠ χὰ Βα 16 νἹἀθηΐην : ἤθς Θοάθηι Π1060, 
αυ0 Ρ᾽ογεθαα6 οἰνιαΐθ5, σα γαπὴ 181 αὐιϑρ᾽σαπίαν, ἔθη Ρ᾽ ΣΙ 86 οἰν αἴθ 5 
πηϊουαθο ΠθΘγῸ5. 5005, ργουΐ 056 ν που, Θάἀπασαγο ρϑυ μἰτ 6 ηΐ65, ἴα 
ἴ0515 ΒΘῃ1ΟΥ 8 ῬΓῸ ΔΒ 1 ν]ΐαπι ἀρθγο, δἷϑ ΡΥ βου θαηΐ πὸ Γαγϑηΐαν, πὸ 
γαρὶαηΐ, πὸ ἴῃ ἀομηπη Ια σᾶ νἱ ᾿πρυ θά ϊαπῖιν, πὸ ααθχη ἰη]υϑἱὰ ρΟΓΟυΠΔΗΐ, 
πὸ Δα οΥῖπη σομαμ Πα ηΐ, πὸ πιαρΊϑίγαϊῇβ ᾿γρθυϊπη) ἀοἰγθοίθηϊ, οἵ το θα 
{46 πὶ Πἰ5 ΘΟΠβ π}}}1ἃ ; ααδά 51 ααΐϑ ἢ ΠΟΡπὶ Δ]1Ι4ὰ0 ἀ6] παπαῖ, ροθμᾶ5 ἴα 
δῦ 5ίαίαογαηί. Αἱ Ῥϑυβίσεο ἰΙαρθ5 ἦοο απίονογίθηΐοβ, ἀρ πίθου οτγδηΐ 

1, Ὅφτα, Ρ. 2, τὸ δὲ νομίζειν, τὸ τὸ δοκεῖν, καὶ 
τὰ τοιαῦτα, ὅ πάντως ἐπὶ ἀμφιθόλυ τάττυσιν οἱ 
παλλαιοὶ ἀλλὰ πολλάκις καὶ ἐπὶ τῇ ἀληθεύειν. 

Ουλὰ5 τοὶ ἐοβεϊπιοηΐπμα ρου θομΐ, ἴβοοῦ. δά 
ΕἾΠΕ Ρ. θ, Βά, ὙΥΟΪ ΣΝ. τούτοις γὰρ ἅπασι δοκεῖ 

κρατεῖσθαι τὸ τῶν νεωτέρων ἤθος" υἱ], δοκεῖ κρα- 
τεῖσθαι ῬΟΠΪ(αΥ ΡΓῸ κρατεῖται" οἱ Αρρίϑῃ, ἀθ 
ἘΡΗ͂, Ἡΐ50. ῬΑ, ΞΓΘΡΉ, Ῥ. 56. οἵτινες δ' αὐτὴν - 

οἰκῆσαι πρῶτοι νομίζονται, αὰτ γΘοἰὸ νον 111" 
(οΥρ 65, φιᾷ ργἱμϊ δαλι (ἘΠ Βρδηΐδηλ) ἐποοίιυ- 
ογῖηί. Ναοοὸ αἰϊυν ἀρυὰ ὅὅδογοϑ Αποίογοϑ 
γοῦρα ἰδία βδοϊοπί ἱηίο! ]ρὶ; Μαΐ. 111, 9, μὴ 
δόξητε λέγειν. Τμι0, Υἱΐϊ, 18, ὅ δοκεῖ ἔχειν. 
Λοί, χυὶ, 19, οὔ ἐνὸμίζετο προσευχὴ εἶναι, ῃΥῸ, 

, 

ου ἦν. 
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χὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται, ὥρε τἱονηροῦ τινος ἔργου ἣ 
οἰσχρϑ ἐφίεσθωι. ᾿Ἐπιμέλονται δὲ ὧδε: "Ἐςςιν αὐτοῖς ᾿Ελευ- 
θέρα ἀγορὰ καλεμένη, ἔνθα, τά τε βασίλειο, καὶ τὰ ἄλλα ἀρ- 
χεῖω πεποίηται. ᾿Ἐντεῦθεν τὼ μὲν ὥνιω, καὶ οἱ ἀγορωῖοι, καὶ 
αἱ τότων Φωναὶ καὶ ἀπειροκωλίωι ἀπελήλανται εἰς ἄλλον τόπον". 
ὡς μὴ μιγνύηται ἡ τότων τύρξη τῇ τῶν πεπαιδευμένων εὐχοσ μίῳ. 
Διήρηται δὲ αὕτη ἡ ἀγορὼ, ἡ περὶ τὰ ἀρχεῖα, εἰς τέτταρα μέρη; 
φότων δ᾽ ἔςιν ὃν μὲν παισὶν, ἕν δ ἐφήθςοις, ἄλλο " τελείοις ἀν- 
δράσιν, ἄλλο τοῖς ὑπὲρ τὼ ςρατεύσιμα ἔτη γεγονόσι. Νόμῳ 
δὲ εἰς τὼς ἑωυτῶν χώρας ἕκαφοι τότων πάρεισιν, οἱ μὲν σαῖδες, 
ὅμα τῇ ἡμέρῳ, ἃ, οἱ τέλειοι ἄνδρες" οἱ δὲ γεραίτεροι, ἡνίχ᾽ ἂν 
ἑχκάφξῳ Ὡροχωρῇ, Ὡλὴν ἐν τοῖς τεταγμέναις ἡμέραις, ἐν αἷς δεῖ 
αὐτὸς παρεῖναι. Οἱ δὲ ἔφηξοι χωὶ κοιμῶνται περὶ τὼ ἀρχεῖοω 
σὺν τοῖς γυμνικοῖς ὅπλοις, ὥλὴν τῶν γεγωμηκχότων" ὅτοι δὲ ὅτε 
ἐπιξητόνται, ἣν μὴ Ὡροῤῥηθῇ παρεῖναι" ὅτε πολλάκις ἀπεῖναι 
χωλόν.. ΓΑρχοντες δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάφῳ τότων τῶν μερῶν εἶσι δώδεκοι 
(δώδεκω γὰρ καὶ Περσῶν φυλαὶ διήρηνται") χαὶ ἐπὶ μὲν τοῖς 
ταισὶν ἐκ τῶν γεραιτέρων ἡρημένοι εἰσὶν, οἱ ἂν δοκῶσι τὸς τϑαῖ- 
δας βελτίςος ὃν ἀποδεικνῦναι ἐπὶ δὲ τοῖς ἐφήζοις ἐχ τῶν τελείων 
ἀνδρῶν, οἱ ἂν αὐτὸς τὸς ἐφήδες βελτίςες δοχῶσι παρέχειν᾽ ἐπὶ δὲ 

ν}} 

τοῖς τελείοις ἀνδράσιν, οἱ ἂν δοχῶσι, παρέχειν αὐτὸς μάλιςω τὼ 

80 1110 [α]65 πὸ 5᾽ηΐ οἶνϑϑ, 411 ργανδτῃ δἰ απ ρἀάτηνθ σϑιὴ ἀρρϑίδηίϊ. 
Οὐταηί δυΐοηι ἢος τηθ6Ὰ0 : Ἐπὶ 1115 ἔογαμα ααδα νοσαΐαγ 1 θτγαΐθ, ἃ] δὲ 
τορία οἵ αἴθ πιαρ βίγαϊαιτ 86.465 διηΐ οχβίγαοίςθ, Εΐϊης νϑηϑ!ϊα αιΡ 6116, 

οἵ οἰγου ΓΘ Ὶ ἴα Θουιηι Οἰδιηογοβ δὲ ἰηθρίϊεο αἰπιπι ἴῃ Ἰοοιπὶ 5υηΐ 
χα]θοίδ ; ηὰ Πογτὴ ἴα θα οὐτ ἀθοοτο ΠΠΠογαπ ογά πο, αἱ βυιηξ ἱπβεμαε, 
τηϊδβοθαίαν. Ἐπβί δαΐθιῃ ἢο6 ᾿ἰρϑῖιπὶ ότι, δα Ραϊαΐΐα 5ἰἕαπη, πῃ αυδίιου 
Ῥᾶγίθϑ αἰνίβιιμ; ΠΕΆΓΙΠῚ τη ΡΌΘΓΪ8 θϑί αἰ υιθαία, αἰΐογα ΘΡρμΘὈΪ15, ἰϑγίϊα 
νἰ ΓΒ, αυσγία 115,9. 41} πὶ ΤΠ γΘ5. ΔηΠ08 σΟπίθοουϊπί. Αἴαπθ ἴδσρα δά 
δια ἰοοα 510 5}}} Ὠοτυμ δἀϑιηΐ, ΡΌΘΥΙ ααϊάσῃ οἱ νἱτὶ, θυϊπχϑ, 06 : 56η10-- 
Γ65 νοτὸ, αασπάο σαϊαι6 σοπιπη Π| 511, Θχοθρ 5 αἰ 5. βίαϊτατίβ, αι! θ5 
ορογίοί 605 δίβββθ. Αἰ θρῇθῦι οαθαπὶ οἰίϊατη αὐ Ραϊαϊα οὐτὰ συμ οἶβ 
ΔΥΓΉΪ5, ᾿Υδρίου 605 41], ΧΟΥΘ πὶ Ππαρθθηΐ: Ὦἱ απίθυ πὸ γϑαπϊ αι φαΐ θη, 
ὨΪ81 ἀοπιιπί!αἴπθ πη ἔπιθεῖῖ, αἱ δα δὶπί ; ἤδο ἈΠ) 6 ἢ ϑεθρ 8 ἀθ6 556 ἀθ ΟΣ ΠῚ 
681. Ηΐαγυτῃ ἁυΐθιι οαΐαπθ ραγίιη ἀποάθοϊμη βαηΐ ΡΥ ϑοϑιἀθ5 {πᾶπὶ οἵ 
ἴῃ ἀποάθοϊμῃ {γι 5 ΡΘυβθ βυπὶ ἀἰν δὶ :) οἵ ραθυῖβ αυϊάθην ργεθβαηξ ἀθίθοιὶ 
αυϊάαηλ ΘΧ 56} ]ΟΥι5, 4] ΟΡ ΪΠ]05 605 τϑαάϊτασὶ νἱἀθαηΐαν : ΘρΘΟὶκ 
ϑαΐθηλ, ΘΧ ΥἱΓῚ5ῳ αἱ Πο5 οῇἴροϊαγὶ ορίϊμχοβ οχιβ τθηζυγ: οἱ νἱγῖβ, αϊ 

ἃ Τελείοις ἀνδράσιν ἃ πη γῦρο τοᾶ- ἧν, 18, ἀϊοϊξαν τέλειος ἀνὴρ, ααἱ αποᾶ δᾶ ἰπ- 
ἄογο, οαπι ΟΔὈγίο ο, βαιἰὰβ ἀπχὶ, ασαὰπι ρο- ἐδυίογθηιν Βομαΐμθτι δι πὲ, θουϑαθθ ῥγοίδ- 
χΙρηγαϑὶ τηϊηὼὰβ ργοργὶὰ υαἱἱ. Επαπὶ δαΐοπὶ σοτὶΐ, αἱ τηγβίουίατα ἢάδὶ ργοθὸ ἐδπθδΐ, εἴ 
πέλειον ἄνδρα ἀϊσογα βοϊθπὲ αὐοῖ, απὶ δὰ (υὲ Ηθφ ν, 14) δϑθηβὰβ μαρϑδὲ δὰ ἀϊβοθῖῃ- 
ἀκμὴν τοἰαἰ8 νἱγαπιαιθ νἱρογοπὶ ρογνθηϊς, δηᾶαπι Ῥοπαπαι ἃ ΠΙΆ 10 δσχογοϊίαίοξ. 
ϑὅέοηβα αὐἰᾶοπὶ ἐγ] δε εἴ 15 δροβίοϊο, ἘΡ]165. ; 
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φεταγμένα ποιδντος, ὁ τὸ παραγγελλόμενα ὑπὸ τῆς μεγί- 
ςῆς ἀρχῆς" εἰσὶ δὲ χωὶ τῶν γεραιτέρων προςάτοι! ἡρημένοι, οἱ 
προςατεύοσιν, ὅπως ᾧ οὐτοὶ τὼ κωθήχοντω ἀποτελῶσιν. (Α 
δὲ ἑχάφη ἡλικίῳ προςτέταχται ποιεῖν, διηγησόμεθα, ὡς μᾶλ- 
λον δῆλον γένηται, ἢ ἐπιμέλοντωι ὡς ἂν βέλτισοι εἶεν οἱ πο-. 
λῖται. 
Οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὼ διδωσχωλεῖω Φοιτῶντες, διάγϑεσι 

μανθάνοντες δικαιοσύνην" χαὶ λέγϑσιν ὅτι " ἐπὶ τῦτο ἔρχονται, 
ὥςπερ παρ᾿ ἡμῖν οἱ τὰ γράμματα μωθησόμενοι. ΟἹ δὲ 
ἄρχοντες αὐτων διατελᾶσι τὸ πλεῖξον μέρος τῆς ἡμέρως 
διχάξοντες αὐτοῖς Τίγνετωι γὼρ δὴ χαὶ παισὶ πρὸς ἀλλή- 
λδς, ὥςπερ ἀνδράσιν, ἐγχλήματο καὶ κλοπῆς, καὶ ἁρπαγῆς, 
χαὶ βίας, χωὶ ἀπάτης, καὶ χοκολογίας, " καὶ ἄλλων οἵων εἰ- 
χός. Οὺς δ᾽ ἂν γνῶσι τότων τὶ ἀδιχθντας, τιμωρῦνται. Κο- 
λάξεσι δὲ χωὶ ὃς ἂν ἀδίκως ἐγχωλδντας εὑρίσχωσι. Διχά- 
ζϑσι δὲ και ἐγκλήματος ὃ ἕνεχω ἄνθρωποι μισᾶσι μὲν ἀλλή- 
λὸς μάλιςα, " δικάζονται δὲ ἥκιςω, “ ἀχαριςίας᾽ χωὶ ὃν ἂν 

605 το αἸασ! ρυϊοηίυν ρᾶτα ββίγηοβ δα δὰ ἜἘχθαιθηάα, απ ἃ ΒΌΠΊΠ)Ο ΤΔΒΡῚ5- 
{γαῖα σοπϑεταξα ἐπδυϊηΐ οἵ ἱτηρϑγαΐα : 50ῸΗΐ οἰϊτη βθηϊουιν ρΥ δ θ5. ἀθ] θα, 
«υἱ 1Δοὺ ργϑοβυηΐ, τὖ ᾿ρ5ῖ αυαδαιθ βιὰ ρουβοϊνδηΐ οἤϊοια, ὗε νοτὸ οὐἱαυξ 
φοίαϊ! ἰδοϊοπάα ργϑοὶρι πα, Θπασταθίγηιβ, απὸ τηᾶσὶβ ρϑιβριουθ ἢδΐ, 
αυαΐοχα Δ! θοαπί οσυγαιη, αἵ οἶνα5 βίηΐ αυᾶτῃ ΟρίΗ]. 

Ῥυοτὶ Ἰριίαν δὰ βοῃοαβ νϑης τα ηΐθ5, ἴἢ [5018 αἰδοθπαάᾷ νουβαπίι ; ἰυηΐ- 
46 1Π05 μυ]5 τοὶ οαυβᾶ νθηῖγ8, αποτηδἀϊποα πη ἀρ πῸ5 αἱ ΠΠ6γ15 ἀϊβοθη- 
αἷβ ορεγάτη ἀαηί. Ἠογύτῃ νεγὸ ργϑϑι 465 τᾶ Χίτηδηη α161 ρᾶγίθιη ἴῃ 7ιΓ αἸ- 
οομάο σοπβυμμηί, ΕἾππε οἰθηΐμ ᾿ΠΐΟῚ ρΌθγοβ αθοαθθ, φπθηηδαἀτηοά χη ἰηΐον 
ψΊΓΟ5, ΘΟσιβαίίοη65 πγυΐζαθθ οἱ ἀθ [αχίο, οἵ 46 γδριη8, οἱ 46 νυἱ, οἱ ἀθ ἔγάιάθ, 
εἰ ἀδ τηδἱϑαϊοϊοῃθ, εἴ ἀδθ 1115, 111 ΡᾺΓ οϑί. υοθουηααο δυΐθπι ἴῃ ΠΟΥΠΣ 
ἀἰίασο (Θ᾽ 14 1ι|8356. Πονουηΐ, ἐο5 Ῥαηϊηί. (αβύσαηϊ οἴϊδαι αοβουηααδ ἰῃ- 
᾿υβιὸ αἴΐοβ δοουβᾶββο ἀθργοπῃεηάογϊηί. ἄς 7υἀτοίαπι ἀδ 60 ἀαοα6 δχογοθηΐ 
ΟΥ̓ΤΩΪΠΘ, Οὐἤ 115 Οαιι58, ΠΟΙΏΪΠ65 αἰιὰμπι πναχιγη ὃ ααϊάθιη 86 ἰηνίσθιῃ οἀδγαηΐ, 
1η 15 νεχὸ χη πη νοσδηΐ, δο οί τηρτας{πάϊπ6 : οἵ φιθτησιηααδ σορῃονουϊηΐ 

ἃ. Ἐπὶ τῦτο ἔρχονται] ΝΊγαϊγύγη, δά α15- 
οοηάδγα 5 !}1Δγὰ : ἐτὶ τὶ ἔρχεσθαι 5εορὸ 
ραά ΧΟΠΟΡΉ. δ] οσαὰο 5ϊ5 η1ῆοαΐ, αἰΐοιν- 
718 γεὶ σοπδοηιοηπάω αὐλ ρεγαροννάς οαιϑῶ 
νεμῆῖγε. Ἐϊδάοτη Ἰοαιθηάϊ ἰουτηυᾶ ὑ818 
οβίέ 5, Μαΐ. Ἂ. 111. ν. 7. υνὶ, ἐρχοριένως ἐπὶ 
τὸ βάπτισμια»ττττττν ΑἹ οἵ, ἕνεκα τῇ 
βάπτισθῆναι. 

Ὁ Καὶ ἄλλων οἵων εἰκὺς]-------Εἰ (6 41}115 
Τοϊηἶ9. ΠΟΙ ΘΟ ΒΕ, 4 ποηηππαιὰτη ἤοτὶ 
γογίβιἐμ!}]6 οί, υθράιθ δὰ γηδρ ϑίγαίατα 
ἀρίουσι εἴ βοϊεηΐ οἱ ἀοθοηί. 

5 Δικάζονται δὲ ἥκιςα] Ὑυΐϊρανο5 ἘΔ 1- 
ὉΠ65 ὨΔθΘΠί ἀχ ἥκιςα ; 568} ρ]απὰ 60η- 
ἔσοσῖο, οἵ (υἱ ον κεἰγηὃ ἀΠΘΆΤΩ ᾿ποοΙητηο- 

Ὧο, Μυτοίο τηοπϑηΐθ, 4] μλῈ5 ραχί. ἀχ: 
αυοά Κίορμδπαβ ργορθαΐ, οὐ υ}ὰ8 ἰοο] ρο5- 
ἰα]αΐ βοηΐθηϊία. Ὠ]οὶΐ δηΐγα Χϑηορῃ, 1ὦ 
Ῥεγϑὶ8 {ιυῖ886ε γεοιυζλωγο, χιιο πον ἑωηη 
(ἱ γεϊ ιν, ᾿ιοηυῖννε8) οὐϊο᾿ ναϑογονιΐ, 86 
7υἀϊοίυνην ἐμιϑιρον ἀμοογονηΐ, ἀχαριςίας ογῖα 
ὨἸθΉ. 

ἃ ἸΑχοριςια] Θυοά 46 Ῥρυβὶβ ἰγϑαϊξ 
Χρηορῆ. 14 Μαοθάοῃϊθυι8 5018 {γ]  1880 
νἱἀοίαν ὅδθηθοα, ]. 3. Βοηοῖ, 6. ὁ, Ἐχοορ- 
ἰὰ ὕΜαροά. μοῖρ, ποῖ 681, ὅο. 864, πιρχὶν- 
(ὃ ϑυθϑροοία, οϑί Π}}5 Ἰοοὶ σοιηγλ τ η15 ἰδῶ 
(ἰο; ἴῃ φιο Μεάογυμω, Ιοοο Μδοθδοησμπι, 
γοροηΐ ἀρθοτγα οοπίοπαπαηϊς ΒίΘΡἢ, οἱ Μι- 
τοίτι5. 



1τῦ ΞΕΝΟΦΩΝΤΌΣ, 

γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόνοωι, μὴ ἀποδιδόντα δὲ, κολά- 
σι χωὶ τῦτον ἰσχυρῶς. Οἴονται γὼρ τὸς ἀχαρίςος, καὶ περὶ 

ϑεὸς ἂν μάλιξω ἀμελῶς ἔχειν, χωὶ περι γονέως, χωὶ πατρίδα, 
χαὶ φίλος. “Ἑσεσθαι δὲ δοχεῖ μάλιςα τῇ ἀχαριςίῳ ἡ ἀνωισχυν- 
“«ἰα χωὶ γὼρ αὕτη μεγίςη δοχεῖ εἶνω! ἐπὶ πάντω τὼ οαἰσχρὼ 
ἡγεμών. Διδάσχϑθσι δὲ τὸς παῖδοως καὶ σωφροσύνην μέγα δὲ 
συμξάλλεται εἰς τὸ μανθάνειν σωφρονεῖν αὐτὰς, ὅτι χωὶ τὸς 
πρεσξυτέρες ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσοων ἡμέραν σῶὥφρόνως διάγοντας. 
Διδάσχϑσι δὲ αὐτὸς χαὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχϑσι μέγα δὲ καὶ 
εἰς τῦτο συμξάλλεται, ὅτι ὁρῶσι τὸς πρεσξυτέρος χωὶ πειθο- 
μένος τοῖς ἄρχϑσιν ἰσχυρῶς. Διδάσχασι δὲ χωὶ ἐγχρατεῖς 
εἶναι γαςρὸς χωὶ ποτϑ᾽ μέγω δὲ καὶ εἰς τῦτο συμξάλλεται, ὅτι 
ὁρῶσι χωὶ τὸς πρεσξυτέρος ἃὶ πρόσθεν ἀπιόντας γωςρὸς ἕνεζω, 
πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες" καὶ ὅτι ὃ πωρὼ μητρὶ σιτθνται οἵ 
παῖδες, ἀλλὼ παρὼ τῷ διδωσχάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. 
Φέρονται, δὲ οἴχοθεν σῖτον μὲν, ἄρτον, ὄψον δὲ, " χάώρδωμον" 
πιεῖν δὲ, ἤν τις διψῆ, " χώθωνω, ὡς ἀπὸ τὸ ποταμδ ἀρύσασθαι. 
Πρὸς δὲ τότοις μωνθάνϑσ) τοξεύειν καὶ ἀκχοντίξειν' Μέχρι μὲν 
δὴ ἕξ ἢ ἑπτοκαίδεχο, ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες ταῦτω πράτ- 

ῬΟ556 ΓΟΙΟΓΓΘ συ 81, 40] ἑδηθ ἢ. ΠῸΠ γοΐογί, ἤσης οἔδτη βουογὸ δαπιοάι)᾿ 
Ρυπίαηί. ΑὙθΙγαηΐαν Θηϊπ ἰηργαΐοβ οἱ θ605 ᾿πηρυπηῖδ8, οἵ ραγθηΐαβ, δὲ ρᾶ- 
{γϊδτη, οἵ διηϊοο5 ὨΘΡΊσοΓΘ. ΤηΡΤΑΙΙ δυο ΔΏΪΠη1 ν᾽ πὶ τη χὶ μη ΠΟΙ ΑΥῚ 
ν᾽ ἀοίυγ ἱπιρυἀθηξα : οἰθηΐτῃ 660 δά τυγρῖα αὈ θα. ἀπἸΧ Πα Χῖτηἃ 6556 ν] ἀθέμ. 

. ΠΡειηρογδηίατὴ ἀποααθ ραθτοβ. ἀοοθηΐ : δα τοιηρογδηδη νογὸ αἀἰβοθπάδπι 
Ρ᾽ ατἱπη μα ἃ 605 δα)ιναῖ, αφαδα ἴρ505 θἰϊδῃ) βθηΐουοβ υἹθηΐ ἰοΐο5 4165 ἴθηι- 
Ῥογδηΐθυ νἰΐατη ἀρθῦθ. ϑοσθηΐ ρογγὸ 605 μηδ᾽ βίγα 15 ῬΌΤΟΙΕ : αὐδὴ} ᾿ἔΘη. 
δα τοι χηυἰπι οοηίογί, ααδα δὲ ΒΘΏΪΟΥο5. ΠΡΟ βίπα!ο παρ βίΓα θι15 0Ὁ- 
{ΟΙΏΡΟΙΆΤ σογπαηΐ. ἴη οἶθο οἰϊαιη ἃς ροΐι σοη ΠΟΘ η65 6556 ἀοοοθηξ: δα φυοά 
ἰΐθην ργεοϑίαπάτμ, [ἃ τηρηοροῦθ᾽ οοπαποῖϊ, ααδα ν᾽ 6 ηὲ 5ΘΏΪΟΥΘ5 ἴ0505 ΠΟΙ 
ῬΥϊὰΝ γϑηίἰβ σαιιβᾶ ἀἰβοθάθγθ, δὴ ΡΥ ΘΘ51165 605 αἰ πη βουϊηΐ : ἀπο α116 ΠΟῺ 
ἀρ πιδίγθιῃ ΡΈ ΓΙ, 5864 ἀραα ᾿γςσορίογομι, νϑβουηΐιν, αὐᾶηᾶο ἃ οἷβ ργς- 
51665 βιρῃιποδνιηί. Ἐυπηΐ δυΐθη ἀοηο ΡΥῸ οἷο ααϊάθηι, ρᾶπθιη, ΡΙῸ 0Ὁ- 
50η10, Ὠδδί στὴ : δα ροίαησθπη νογὸ, δὶ 4115 5᾽1ϊ, σΟΙ ΠΟΏΘΙΩ, αἴ ἀθ ἥπνίο 
Βαυνδηῖ. Αα πος βαριαγα αἰβοιηΐ οἱ Ἰασυϊατι. ἘΠῚ φα!οηι δα βοχίπηλ 

Ὁ Κώθωνα] Ῥοουϊαμ  βοΕ]6, Ῥγορυὶα ἃ »Καάρδαμκον] ῬΙαμίοο βρθοΐθϑ, 4 (υἱ 
Γιαοοπίσυτη δὲ τ] ΐατο : οὐτιι5 ΤΟΥΤ8 ῬΠΔΥΟΥΪΏ 115) ἀριιὰ ῬοΥβαβ ΥΘΡΟΥΪ ΤΊ 50], 

Ψαγα5. 6]88 νἱγίαϊο5. δηπμηοτδηΐ, Οαβϑία- 
Ὸ5 Βοβδὰ5β αδοροηίΐο. 1. 12, ο. 27. Τα, 
ϑβης. ιοβοοια, 1. ἢ. ο. 115. ῬΙη. Ηϊἰβι. 
ΪΝ αἱ. 1. 20. ο. 13. ὕὐμπατῃ ἰδ ποθὴ ΠΟῺ αἱ(- 
βογαηΐ, σα ἢϊο Ὠγοροοϊρὸ γΘῊϊ: ποίδηαδ, 
αὐθαὰς ἃ ϑυϊάδ Π18 γϑυ 5 τη πιογαία ϑϑί ; 
Ἐπισχετικὰ οὔρων τὰ κάρδαμα αὶ πτύσματος. 
Καὶ δὰ τοῦτό φασι Πέρσας χρῆσθαι" φυλάτ- 
τόνται γὰρ πολλὰ πτύειν, τα οὐρεῖν, τὲ. ἀπο- 
μύττεσθαι. Ηΐδηο 5] σσο πὴ! υἱὴν οἱ ΠΟ] 
ἐὐἰδαῖς ΡΠ ανου νῦν. 

γοίογοθαΐ ἰά, φαο αἰεθαπέιν Ῥουβα; Ἰἀθὸ- 
46 ρα ΧΘΠοΡΒομΐθιῃ θοάθμ, 400 1,8» 
οοπίοαχῃ {Ππᾶ, νοηϊξ Ὠογηΐηθ. αοϑά ἔστ- 
τηϑι γοιὸ (φαληΐαμη αι άθγῃ οχ ΡΙαΐαγοι. 
Τοιη. ἱ. Ρ. 45. Ἑά. Ῥαγ. Δα]. ῬΟ]]. 1, Υἱ. ἢ, 
10. Αἴῃθη. δειπν. 10. χὶ. ο. 10. ῬΒανοΥ, εξ 
ἩΚΥοἢ. οΟἸ Πρ το Ποοῦ) ἁἰον ρϑα]ὸ ογαΐ, 
ἘΠΕΠ Δη58Π) ὨΒΌΘἢ8 οἱ ἄροξωνας; ἰὰ εκ 
οὐὐὰβ ποῦ τϑοίὰ ΘΕΒΙ ΓΗ ἸΔΊΒΥΑ, 8 
στοῦ πο ηἿ. 



Ἡ ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΈΙΑΣ Α΄. 1 

ψϑ σιν" ἐκ τότϑ δὲ " εἰς τὸς ἐφήξος ἐξέρχονται. Οὗτοι δ᾽ οὖ οἱ 
ἔφηξοι διάγεσιν ὧδε" 
᾿ Δέχα ἔτη, ἀφ᾽ ὃ ἂν ἐκ͵ παίδων ἐξέλθωσι, χοιμνῶντωι μὲν περὶ 
σὼ ἀρχεῖοω, ὥςπερ προείρηται, κωὶ φυλωκῆς ἕνεχ τῆς πόλεως 
καὶ σωφροσύνης" (δοχεῖ γὰρ αὕτη ἡ ἡλιχκίω μάλιστα ἐπιμιόλε- 
ας δεῖσθοω!) παρέχϑοι δὲ χωὶ τὴν ἡμέραν ἑαυτὸς μάλιςα τοῖς 
ἄρχϑσι χρῆσθωι, ἤν τί δέωνται ὑπὲρ τϑ χοινδ᾽ χαὶ ὅταν μὲν 
δέη, πάντες μένδσι περὶ τὰ ἀρχεῖα" ὅτων δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ 
Θήρων, ἐξάγει τὴν ἡμίσειων τῆς φυλακῆς" ποιεῖ δὲ τὅτο πολ- 
λάχις τὸ μηνός. Ἔχειν δὲ δεῖ τὸς ἐξιόντας τόξω παρὼ τὴν 
φΦαρέτρων, καὶ ἐν κολέῳ ὃ" χοπίδα ἢ σάγαριν' ἔτι δὲ καὶ γέῤῥον, 
χαὶ παλτὼ δύο, ὥςε τὸ μὲν ἀφιέναι, τῷ δ᾽, ἂν δέη, ἐκ χειρὸς 

᾿ χρῆσθαι. Διὼ τῦτο δὲ δημοσίῳ τὸ ϑηρᾷν ἐπιμέλονται, χαὶ. 
βασιλεὺς, ὥςπερ καὶ ἐν ολέμῳ, ἡγεμὼν αὐτοῖς ἐςι, καὶ αὐτός 
σε ηρῷ, κωὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται ὕπως ἂν ϑηρῶεν, ὅτι 
ἀληθεςάτη δοκεῖ αὕτη ἡ “ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον εἶναι. 
Καὶ γὰρ πρωὶ ἀνίξωσθαι ἐθίζει, καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη ἀνέχ εσ- 
θα: γυμνάξει δὲ ὃ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις" ἀνώγκη δὲ καὶ 
σοξεῦσοωι ϑηρίον, χωὶ ἀκοντίσοωι ὅπϑ ἂν σπαροπίπτη. Καὶ τὴν 

ΞΕΡΌ ΤΩ μην 80 ἀθοϊμηη ϑείατ5 ἀμ πυγη 666 ἀρτιηΐ ΡΌΘΥΙ : ΘΧ 60 861} ἴθ1η1- 
ῬΟΙΘ δά Θρῇθθοβ ἀρουπί. ΗΠ τυγϑὺθ ΘΡΏΘΌΙ ἢος τηοἋο ἀδρπηί: 

Ῥεοθμλ 8ηΠ15, ροϑί 8: 6Χ ρα ΘΥ15 Ἔχοθββουηΐ, οὐθδηΐ αυϊάρχῃ οἶτοᾶ ρᾶ- 
Ἰαῖ1α, φυθηιαἀτηοάπτη 78 πὴ ἀἰϊοίπιμη δβί, οὗτη οἰν!αἰῖ5 οσυϑίοαϊοη δ, ἰυτ 6χϑυ- 
σοηξο ἰοπρεγδηΐεθ στγαίδ : (ν]ἀδίμν ΘΠ ἤδθς δοῖαϑ ρο ἰββι μη οὐγᾷ 1η61- 
ΘῸΓΘ) 80 ἱπίθγαϊα δἰ) τη ρ βίγα θι15 αἴθ ἀ05 56 γε θηΐ; 51] φυἃ ἀσθπάσμ 
κἰὲ ῥγὸ τορυθ!οᾷ : οἵ 51 τπιρυ8 ἰὰ ροδίαϊοί, οἴῆῃθ5 οἰγοδ ραϊαῖία ππογϑηΐοῦ 
οὗτῃ νϑγὸ γὸχ νϑηδίυτ οχῖς, [ἃ ααοα 5εθριὰβ ἀποσυοααθ τῆθηβα δοϊξ, ἀἸηγ1- 
ἴδια οὐδίοα!δο ρατγίοιη βάτο... Ηδθοδηΐ ἀυίθη Ἔχϑιηΐθβ ορογίδί ἀΥοιι5 ΟΠ 
Ῥματγείτγα, ἂς οορί δι) 'π ναρίηᾶ, ν6] βθουγηὴ : ρΥϑοίογθα βουίιπη, οἱ ρα]ία ἄπο, 
πὶ οἵ αἰΐογιτη θα αηΐ, οἱ αἰίογο, 51 81: οριιϑ, σοιηϊητδβ υἰϑηίαγ. [Ιαἀεϊγοὺ 
ϑυΐοτα γϑηδίαϊ ρα οὐ ἀδηΐ ορεγδιη, δὲ τοχ, ρουϊηἀὸ ἂς ἴῃ θ6110, 56 ἀποθὴ} 
οἷβ ργξοϑίαϊ, νεηαϊάταιο ἴρ56, οἵ, αὖ 4111 ναποῃΐαν, ουτάτῃ Δ ροί, ααδὰ νἱάθ- 
ἴα πόθο νου βϑίγηα 6556 Ὀ6] Π1ος ἀἰβοιρ δ οχογοϊίαῖο. Ἐπ θηΐτη αϑϑαθίαοια 
αἰυουϊὸ συγρότο, οἱ ἔτρογα ο]ογόβαιθ ροΥο τ 9 ΕΠ 5 ἀαοααθ οχογοθῖ 
δἴαι!θ. ΟυγΒ1 5 ΠΟΟΘΒΒΆΓ τ Θά πὶ δαί ἰθγαμι, ἃ σαηηαα οσσιγγουϊ βαρ, 
Ἰασυίδαιο ρεΐετθΌ ϑερὸ δἰίατῃ δοὺϊ Δ Πγτὴ ἴῃ νη δίϊοηΘ ΠΘΟΘ5585 6ϑί, οὐχ 

: Εἰς τοῦς ἐφήξυς ἐξέρχονται] 50. ἐκ τῶν ἀοβίρῃογο 58ο]θὲ, φαϊθυθ, φιυαϑὶ ρυθ 1810. 
παίδων. ἘΔάδτῃ 6}}}0581 υἱἱϊαγ Αροβί. 2 
ΟΟΥ. Ἰΐ, 13. ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν, ῬΥῸ ἐξῆλ- 
8ον ἐκ Τρωάδος, ὶ ἀπῆλθον εἰς Μακεδονίαν, 
τὑἰἴὰ Φοἢ. ἱν. 43. ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν ἡ ἀπῆλθεν εἷς 
σἂν, ὅτο. 
Ὁ Κοπίδα, ἢ σάγαριν' ἔτι δὲ  χέῤῥον, ἢ 

παλτὰ] 6 5 οἵη 5 ν᾽ άθ ᾿πάϊοθτη γο- 
Ὀδ τη ΠαυΌΤη. 

6 Η μελέτη] ΥΟΧ μελέτη 689 ΟἸΏΠ65, 
αἷνα δηΐγηΐ βίγ σου ΟΣ 9, ΘΟ ΡΥ ἈΠ ΟΠΟ5 

Ὠἰθα8,ἀΘὃ αὐίϊαχη σἰααϊοβὶ ᾿η σα υῦτγο, αἱ, 
οὗτη γ68 ροϑίυϊαγοί, δρυορι τω 86. ἴῃ 88, 
αυϊϑαὰθ τίς ργϑίαγο ροϑβοί. Τὶτηοίμοο 
᾿᾿άθτὴ ϑυδιη μελέτην ΘΟΙηΙ δ η9 ΔΡΟΞ- 
ἰοϊυ8, 1 Τί. ἱν. 15. γϑυύθπι μελετάω ἃ, 
οοηδιοίπαϊηθ ϑῖνα ἃροηἰδίαγιτη 8:76 τ 6. 
τογάτη, δα δαγαγ γουθχ οἰχσα), αὰ δά 
παρονν, βαϊαίογῃ μου 6 Πΐ, οἰ ορ λθΥ {γα πᾶν 
τ, 



12 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ τς 

Ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη ϑήγεσθωι ἐν τῇ ϑήρῳ, ὅτων τὶ τῶν 
ἀλκίμων ϑ»ηρίων ἀνθιξήτων" παίειν μὲν γὼρ δεῖ τὸ ὁμόσε γιγ- 
νόμενον, φυλάξασθωι δὲ τὸ ἐπιφερύμενον" ὥφσε ἃ ῥῴδιον εὑρεῖν 
σὶ ἐν τῇ ήρῳ ἄἅπεςι τῶν ἐν πολέμῳ “αρόντω. ἬἜξέρχονται 
δὲ ἐπὶ τὴν Θήρων, ἄριςον. ἔχοντες πλεῖον μὲν, ὡς τὸ εἰχὸς, τῶν 
παίδων, τἄλλα δὲ ὅμοιον. Καὶ ϑηρῶντες μέν, ἐκ ἂν ἀριςή- 
σαιεν᾽ ἢν δέ τι δέη “ϑηρίο ἕνεχω ἐπικατωμεῖναι, ἢ ἄλλως βελη- 
θῶσι διωτρίψωι περὶ τὴν ϑὴραν, τὸ ἄριξον τῶτο δειπνήσαντες. 
σὴν ὑςεραίων αὖ Ὡηρῶσι μέχρι δείπνθ᾽ χαὶ μίων ἄμφω ταύτας 
τὼς ἠμέρας λογίζονται, ὅτι μιᾶς ἡμέρας σῖτον δωπανῶσι. Τὅ- 
ΖΌ δὲ ποιᾶσι τὸ ἐθίζ εσθοι ἕνεκα, ἵνω κωὶ ἐὼν τι ἐν πολέμῳ δεή- 
σῇ, δύνωνται τῦτο ποιεῖν. ἸΚαὶ ὄψον δὲ τῦτο ἔχδσιν οἱ τηλιχῶ- 
φοι ὅ, τι ἂν ϑηράσωσιν" εἰ δὲ μὴ, τὸ χάρδωμον. ἘΝ δὲ τις αὐ- 
σὸς οἴεται ἢ ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅτων χάρδωμον μόνον ἔχωσιν ἐπὶ 
τῷ σίτῳ, ἢ πίνειν ἀηδῶς, ὅτων ὕδωρ πίνωσιν, ἀνωμνησθήτω, πῶς 
μὲν ἡδὺ μάζα χαὶ ἄρτος πεινῶντι φωγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕδωρ 
διψῶντι πιεῖν. Αἱ δ᾽ αὖ μένθσω: φυλαὶ διωτρίξσι μελετῶσα! 
σά τε ἄλλα, ἃ παῖδες ὄντες ἔμαθον, καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντί- 
ὅειν" χωὶ διωγωνιζόμενοι τοῦτο πρὸς ἀλλήλεος διατελῶσιν. 
τἰσὶ δὲ χαὶ δημόσιοι τότων ἀγῶνες, κωὶ ἄθλα προτίθεται" ἐν 
ἢ δ᾽ ἂν τῶν φυλῶν πλεῖξοι ὦσι δοιηημονέςωτο; χωὶ ἀνδρικώτατοι 
καὶ εὐπισότατοι, ἐποωινὅσιν οἱ πολίτωι καὶ τιμῶσιν αὶ μόνον τὸν 
νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὼ κωὶ ὅςις οὐτὸς παῖϊδως ὄντας ἐπαί- 

ἃ 

ψοϊθηίϊον αἰϊαυα θϑβίϊα οοηἐΓὰ 5656 ΟὈ] ΘΟδυϊ ς ἔδυῖγο θπμ ργορὶὰβ δοσραρηΐθηι 
οροτίοί, οἵ ἃ ᾿υυτιοπῖθ νοι ς δάθοσιθ μαι ἐδοϊ ὃ ̓ηνθηΐαβ, φυϊὰ ἴῃ νϑηδ- 
ὕοπο ἀὐβι ϑγοίον θόγαην 188 ἤπηΐ ἢ θ6}10, Εὐχϑαηΐ αυΐθηι ἴῃ νθμδ οηθπι, 
ῬΥΔΗ Ἰππλ βθοι Ὀγθηΐο5. οορίοβίιβ ἀα]άθιη, αἱ ΡῈ δβί, ααᾶπῃ 58 ριιθογιι, 
ἉΠΙΟσΪ βίμαθ,, Αἰ ἄτη νοπαηΐαν, πραπασπδιῃ ργαηἀθαηΐ : βοὰ 5ὶ αυϊὰ ορὰβ 
[ΘΕῚΣ [οτ οαθβᾶ ᾿γοθβιοίαυὶ, ἀὰξ ἈΠ ΠΟΥ νϑβατοηὶ ἱμημιογ αν] νο]ηΐ, ργαηάϊιηι 
14 οοθηαΐὶ, μοβίσι αἸὸ τυγϑὺβ ἃ σοθηδηα Ὀβάιθ νομδηΐαν : ΔΙΏΡΟΒα.Θ Πο5 αἷδς 
ῬΙῸ ἴιπὸ βυρρυϊαηΐ, αιδα πϊπ5 ἀἸθὶ οἰθττὰ οοηβυτααπί, Εος δαΐθπι ἔβεϊιηΐ 
ΘΟΠΒΙΙΘΒΟΘΠ(Ι οαιιδᾶ, εἰ, 51 αι! ἔμοῖο Οριβ [πους ἰὴ 6110, Ἰὰ φεδππ ᾿υϑοβίασο 
Ῥοββίηῖ. (Φυϊοαμα νογὸ, αἰ πᾶς βαηΐ οοίαῖθ, νοπαημᾶο σθρεσὶπέ, [ἃ ἢϊ οὔϑο- 
Ὠϊαη Πα 6 ; δι ὨΠΠτ5, παδίαγί πη. δὲ α}5 ἀαέθιη 605 δχἰβεμηαί ἱπ] πσυπα ὃ 
δάσο, οτη παβιιγίϊθ βοϊατῃ Δα θαηΐ αἀ ῬάΠθηι, γ6] ὈΙθθγῈ ἰη]ασαπάὲ 

ο οὐ δαιαην Ροΐθηΐ, τοοογάθίιν 15, αἴιαπι; βιαν!5. 510 τηαζα Ῥαπίβημθ οἱ ααϊ 
ΘΒΌΓΙΘΙΒ. Θαἰΐ, οἱ απἂπι αἰ] ς 5 5: ἀαπα οἱ 41 βιεῖθπβ Ὀι01:. Ας Ἰθὰ5 απὸ» 
ἀομὶ τη ηθηΐ ΡΟΥΘ πὶ ἙΟὨΒιιλμηξ ἔπ ἴῃ σεδίθυ 8 γε θι5, τιὰ5. ῬΈΘΣΙ αἸαἸςο- 
τιιηΐ, ΠΟΙ ηαἶ5, {πὶ ἴῃ βαρ εἶπ Ἰαου Π Ἰβάιθ τα ἐἐθηἶα ς αἴσῃ ἴῃ ἢ5 βαπιπιῆ σοΠ- 
τοηϊοηθ ἀϑϑι ἀπὸ 56 ὀχοσοθηΐ. ὅπηΐ οιϊαηι ΡῈ] σα Πογῖμὶ σουίατηῖπα, οἵ 
Ῥγερηἶα ριοροβίία : οἵ ἰπ 4 παοιπαιιδ ἐὐῖ θαι Ο] αν πὶ 5 ηΐ ρου ἰβϑ μὴ δὲ ΓΟυεἰββίηγὶ 
οἱ πιο] Ἰπϑίταὶ, ἤθη πποάὸ διμη, αὶ τ ΡΤ Θβθηΐ! δοῦιη οί ῬΥ θ5θ8, ἰδ θ οἵ 
ΠΟΠΟΥΡ ΔΒΊΟΙ ΠΗ οἶνοκ, 5ο ΠΠππ οαπη απ δοβ. ἄπην αὐθυισ ῬΕΘΥῚ Θββθηΐ, ἴῃ- 



ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΤΑΣ Α΄. [ 

μὴ}: 

δευσε. πόνΩ δὲ τοῖς μένοσι τῶν ἐφήξων αἱ ἀρχοὺὶ, ἤν τι ἢ 

φρορῇσα!ι δεήσῃ, ἢ χαχόργες ἐρευνῆσαι, ἢ ληςὼς ὑποδρωμεῖν, ἢ 

χαὶ ἄλλο τι, ὅσω ἰσχύος ἢ τάχεος ἔργω ἐξί. Ταῦτα μὲν δὴ 
οἱ ἔφηξοι πρώττεσιν. Ἐπειδὼν δὲ τὸ δέχω ὄτη διωτελέσωσιν, 
ἐξέρχονται εἰς τὸς τελείδς ἄνδρας. 

᾿λφ᾽ ὃ δ᾽ ἂν ἐξέλθωσι χρόνο ἐκ τῶν ἐφήξων, οὗτοι αὖ πέντε 
χαὶ εἴκοσιν ἔτη διάγεσιν ὧδε᾽ ἸΠρῶτον μὲν ὥςπερ οἱ ἔφηζοι, 
παρέχϑσιν ἑαυτὸς τωῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, ἤν τι δέῃ περὶ τῦ 
χοινδ, ὅσα Φρονόντων τε ἤδη ἔργα ἑςὶ καὶ ἔτι δυνωμένων. Ἢν 
δέ πϑ δεήσῃ ςρατεύεσθωι, τόξα μὲν οἱ ὅτω πεποωιδευμένοι ἐχέτι 
ἔχοντες ἐδὲ παλτῶὼ, ςρωτεύονται" τὼ δ᾽ ἀγχέμωχα ὅπλα κα- 
λόμενα, Ῥώραχά τε περὶ τοῖς φέρνοις, χωὶ γέῤῥον ἐν τῇ ἀριςε- 
ρῷ, οἷόν περ Αγρήνλλι οἱ Πέρσωι ἔχοντες" ἐν δὲ τῇ δεξιῷ μά- 
χαιροῶν ἢ κοπίδο. Καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι ἐκ τότων καθίςξαν- 
σῶϊ, πλὴν οἱ τῶν παίδων διδάσκωλοι. ᾿Ἐἰσειδὼν δὲ τὼ πέντε 
καὶ εἴχοσιν ἔτη διοτελέσωσιν, εἴησαν μὲν ἂν ὅτοι " πλεῖόν τὶ 
ἢ πεντήχοντωα ἔτη γεγονότες ἀπὸ γενεᾶς" ἐξέρχονται δὲ τηνι- 
χαῦτω εἷς τὸς γερωιτέρος ὄντως τε χωὶ χωλεμένος. Οἱ δ᾽ αὖ 
γεραίτεροι ὅτοι ςρατεύοντοι μὲν ὀκέτι ἔξω " τῆς ἑαυτῶν, οἴχο! 

δἰ, ὕὐταπιῦ νογὸὺ χτηδρ σιγαίαϑ. Π15 αἱ γϑιπθηθηΐ ΘρἢΘΌ 15, 5: απ νο] 
ὈΓϑοβιαἴο ἤποεϊς ορυβ, νοὶ ἰπνεβερδησι Πιθυϊης τηαἰθῆοῖ, ν6] σογηργθμΘπἀθηαξ 
ἰαίΓΟΏ 65, ν6] βδηῃ Αἰ θα αυϊἀρίατα θογυτα ἀρϑηάμπηιν ἔπ υΐ, απιδ8 5απὶ ΤΟ ΟΥῚΚ 
δ: οοἰ ον δ οροσα. Ἀΐφος Ἰρτταν ἀρτιηΐ Θρμθθ]. θα ροβίψαδπι ἢ05 ἄθοθπι 
ΘΠΠΟΒ ΠΟΙ Θνευϊηΐ, δα] νἴγοϑ {ΓΑ μβθιηΐ, 
Α αἴὸ δυΐοπα ἰθιηροῦθ οχ ΘρΠΘΟΪβ Θχοθϑβουτηΐ, ἢ] Γγβ 5 ΔΏΠΟΒ αΟ] 616 δὲ 

νιρίηί: τὰ ἀοσυπί : Ῥυϊμημτα αὐϊάθπι, φποιηδατηοάϊηη Θρμ6 0], πιὰρ βίγαιθιε 
ἘΠΘΠάοΚ5 56 Ῥυςοοηΐ, 51 πού αυϊἀστιαπι ροβίυϊοι τορι} 1688 ταΐ]ο, αιι88 ΡΟΣ 
605 6ἤϊοὶ ροϑϑβιηί, 4] οἵ τὰ ρυιιάθητ! βιηΐ Δηϊπιο οἱ Ἰηϊορτὶβ δάπας νη θιι5. 
ΘΊΘΟΙ νογὸ τη αίιηη ΘΧΙΓῈ Οροτγίπου!, ποὴ [ᾶπὶ ἀτοι5, αἱ ᾿δο τ Π6 ἴη- 
ΒΕ π|| βυηΐ, πδο μαῖα 'ῃ Θχρθαϊθηρ σοβίηϊ : 564 ἀγτηᾶ απὲ5 ἀγχέμοχα νο- 
οδηΐαν, {Ππογάσθηη ἩΪ ΠΣ γι} Οἶτοδ, θΘοίογα, οἴ βου ἴῃ Βἰἰδίγᾶ, ἀυθηι  ΠΠιο- 
ἀδτη Ῥογβδ ὈἱΠρῚ βοϊθηΐ ; ἴῃ ἀοχίγᾶ, ο᾽δαϊιπη νοὶ σορ!άοη. Ε τηδρ᾿ϑίγαίῃς 
(α! ἀθη} ΟΠΠ65 δΧ [15 σοηβ πὰ, ρΥ δι γΓὍ πὰ ΡῈ ΘΙΟΥΠῚ ΓΤ ΔΡΊΒΕ71. ΑὉ ροβί- 
πυδη Πο5 4υΐ πα 6 ἃο νἱρΊ τ ἈΠ ΠῸ5 Θχορουϊηΐ, [πο ΥἹηΐ βαῃ ὃ ὮΙ ΔΠΠῸ5 Δ ρ ὼς 
Ῥαιΐο αὐἰπαυαρίηία ἨΔ] : ἰὰπῸ νογὸ {γδηβδθιηΐ ἴῃ ΘΟΥΠΠ ΟΥΑΙ ΠΘΙη, 4 οἱ 
50 ηΐ, οἱ δΔρῬο᾽ ἀπίιγ, βθηϊουοθ. Ε)ΐ ΘΠ 5. 4] 46. ᾿ΐ ΠΟ ΔΙ ρ] ΠΝ Οχίσα 
Ῥαίταπι τη ληΐ, 564. ἀοταΐ τηαποηΐθβ, (ὰπὶ ρα Ὀ] σα οτηηΐα ἔπππὶ ρυϊναΐο, οχ- 

ορουϊοσοῖ, ΠΟ δὐίθῃ δαγουθηλ ἔλατο 8. Πλεῖόν τὶ ἤ πεντήκοντα ἔτη γεγονότες, 
τὸν Ὁ( γεγονυῖα, Ὁ πλεῖον ἸῺ ΘΧΘΙΉΡΪΟ Χο- ὅζο.1 Επ πᾶσ ρὮγαϑὶ οοπβίαγο υἱάθίιν πη6- 

16, γ6] 1 ορίϊτη!8 οροίθγοσαϊη οὐ! οπἶθυ5, 
γα ἰδία Ῥαυ πα ἱπίογριι ποία 6656. ἴ 
Ἔϊη. γ. 9. μὴ ἐλατύου ἐτῶν ἑξήκοντα γεγο- 
γυῖα. οθηηἰαϊο αὐΐρρο δϑβοπίου, 4] 
οογαμηᾷ Πο5ῖ γείονυῖα, ΠΟῊ ἑξήκοντα, ΡΟΠ6Π- 
ἀὐγη 6556 5ίδίυ!: αυδα Ἰὰς ἐλάττων Ἰορὶ 

ΠΟΡἤοη6Ο δ( γεγονότες, ΥΘΙΟΥΘΏΔΙΠη 6586 
Ὠ1] ἀπθῖίο. 

Ὁ ᾽Ἔξω τῆς ἑαυτῶν] ΒΌΡΡΙΟ χώρας. ΝΘα 

Δ]’ὰἃ ΒαρρΙομηθηίατη ἀσϑιἀογοαύαν Αοί, ΧΙ, 
20.---ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 
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δὲ μένοντες δικάζϑσι τά τε χοινὰ πάντω χωὶ τὼ ἴδια. Καὶ 
ϑανάτϑ δὲ ὅτοι κρίνθσι, καὶ τὼς ἀρχὼς ὅτοι πάσας αἱρδνταιν 
καὶ ἤν τις, ἢ ἐν ἐφήξοις, ἢ ἐν τελείοις ἀνδράσιν, ἐλλίπῃ τὶ τῶν 
νομίμων, φΦωίνδσι μὲν οἱ φύλαρχοι! ἕχωφον, καὶ τῶν ἄλλων ὁ 
βολόμενος. Οἱ δὲ γερωίΐτεροι ἀχόσαντες, ἐχχρίγεσιν" ὁ δὲ εχ- 
χριθεὶς, ἄτιμος τὸν Χοισπὸν βίον διατελεῖ. 

Ἵνα δὲ σαφέςφερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ ἹΤερσῶν πολιτείω, μικρὸν 
ἐπάνειμι" νῦν γὼρ ἐν Θρωχυτώτῳ ἂν δηλωθείη, διὼ τὰ προείρη- 
μένα. Λέγονται μὲν γὰρ ἸΤέρσωι ἀμφὶ τὼς δώδεχα, μυριάδας 
εἶνωι" τότων δ᾽ ὀδεὶς ἀπελήλατωι νόμῶ τιμῶν χαὶ ἀρχῶν, 
ὠλλ᾽ ἕἔξεςι πᾶσι ἸΠέρσωις πέμπειν τὸς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ 
χοινὼ τῆς δικαιοσύνης διδωσχοιλεῖα. Αλλ᾽ οἱ μὲν δυνάμενοι 
σρέφειν τὸς παῖδως ἀργδντως, πέμπεσιν᾽ οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι, 
8 πέμποσιν. ΟἹ δ᾽ ἄν πωιδευθῶσι πωρὼ τοῖς δημοσίοις διδασ- 
κάλοις, ἔξεςιν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἐφήζξοις νεωνισχεύεσθαι" τοῖς δὲ 
μὴ διαπαιδευθεῖσιν ὅτως ἐκ ἔξεςι». ΟἹ δ᾽ ἂν ἐν τοῖς ἐφήξοις 
διατελέσωσι τῷ νόμιμο, ποιῦντες, ἔξεςι τότοις εἰς τὸς τελείδς 
ἄνδρας συναυλίδεσθωι, καὶ ἀρχῶν καὶ τιμῶν μετέχειν" οἱ δ᾽ 
ἂν αὖ ἐν τοῖς παισὶ μὴ διωτελέσωσιν, ἢ ἐν τοῖς ἐφήξοις, ἐκ εἶ- 
σέρχοντωι εἰς τὸς τελείας" οἱ δ᾽ ἂν οὖ ἐν τοῖς τελείοις διωγέ- 
νωντῶι! ἀνεπίληπτοι, ὅτοι τῶν γεραιτέρων γίνοντωοι. Οὕτω μὲν 
δὴ οἱ γεραίτεροι διὼ πάντων τῶν χωλῶν ἐληλυθότες χαθίςανται" 
χωὶ ἡ πολιτείω αὕτη, ἣ οἴονται χρώμενοι βέλτιςοι ἂν εἶναι. 
Καὶ νῦν δὲ ἔτι ἐμμένει μιωρτυρίω κοὶ τῆς μετρίας διωίτης αὐτῶν, 

ογοοηΐ [ποῖα ἘΠ ΠΑΡ 5 βαρ Ἰοῖα ἀδοογημππέ {Π|, ΠΠἀΘυπ 16 πγδοἰβῖσε- 
[5 ΟΠΠ65 ΘΠ ρτιηΐ : ἃς 5] 4115, ν 6] ἰηΐθυ Θρῃθθο5, νϑὶ ἰῃέθυ νἱγῸ5, ἐπ ΘΟΓΊΩΣ 
ὉΠα0ο ἀο]ταπιουῖτ, ααϑθ ᾿θρίριιβ σομβεϊϊα βαηΐ, ΕΠ στ ῬΓ ΘΒ 65 ὉΠ 16 }.-- 
86 ἀοίογιηϊξ, οἱ οχ 4115 αυϊ νοοῖ. ϑϑηϊοσοβ νοτὸ, στὸ σορττϑ, οὐ Ϊπ 6 
γπονθηΐ : οἱ ᾳαυῖΐ οὐγαΐπθ ποία ϑβὶ, το  αυαπι γἱϊοθ ΤΘηηΡι15 ἸΠ ΓὙ}15 ἐγ ποἰξ. 

{0 νεγτὸ οατιὰπ ραΐθαΐ πηΐνουθα Ῥουβαγτη γΘΙ ΡΟ ἴσδ8 ταῖο, ρδυ!ὸ αἰ ὼς, 
τοῦι γδροίδιῃ ἢ πη ς ΘΠ, ῬΙΟΡίο ἀηΐθ αϊοία, αιἂπι δι ββίμβ ΘΧΡΟΠΣ 
Ῥοίου. Ῥθυβδϑθ αἸοιμηΐι" 6556 ΟἰγΟΙΓΟΙ ἐθητι πὶ ΥἹρΡΊΠ Τὰ ; ΠΟΥΌΠ. ΠΘΊηΟ 
ἴερο δ ποῃοῦϊθυβ ἃς μηδ ἸβιγΓα 015. ἀγσθίι, 566 Ἰσοὶ ῬδΥβὶβ ουμηἶθι15 δά- 
ῬΟΡ]]οὰ5 {πι5Έ {180 ΒΟ ΠοἿα5 ΠΡ ΘΥῸΒ 5ι105 ταϊ το, ἘΠῚ φαϊάοια αὶ ροββιιηὶ {1θ6- 
ΤῸΒ ἴῃ ΟἷΟ [6 γῸ, γηϊτίηΐ : (αἰ ΠΟ ροβδαηΐ, ποη τἰξειιηϊ, [15 δυΐθη,, 4 
ἀριὰ ῬΌΡΙΊΪ ΟΒ. Ὠγαρ βίγοβ ἐπβε [π|ὶ βιιηΐ, ᾿σϑὲ ἱπίθυ ΘρΏΘθΟ5. {αν θη! θη ἐθίδίθπι 
ἐγδηβίροιο ; πᾷς νογὸ γαϊϊοηθ ποὴ ϑαοοιῖβ ἰητογ οί οϑί. [δὲ αἱ ἸηΐθΙ" 
Θρθθοβ. Ἑοη δηΐου Θὰ, αἰτορ ἰθρθβ ᾿θοηΐ, ρουθσουϊηΐ, ἷ5 ᾿ἰσϑὲ ἴῃ ν] γι 
δοοιϑίδίθηι {γα ηβὶγθ, πα Ἰπίτα 16 ἃ ΠΟΠΟΥΈΠῚ 6556 ΡΓΕΟΙΡΕ6Β : απ νορὸ 
τομῃίχὰ νοὶ ἰπίθυ ῬῈΘΙῸΒ. γ 6} ᾿ΠΊΘΓ ΘΡΏΘΡΟΒ. {ΘΠΎΡΙ5 βιπιπ ΠΟ’ ΘΧΘΡΌΡΙηΐ, δά 
νἰγοσασα οἰαββθηι ΠῚ Δ πππέπν : ααΐ ρογγὸ ἰπῖΟΥ νἱγοβ νἰϊατῃ ΓΘργΘ Πθηβίοηϊ 
ῬΝηἰπτὸ ΟὈΠοχίαμ ἀθρογθηῖ, βηϊοσιηι 11 ἴῃ οΥἀΐπθηι οοορίαηίαγ, 1εὰ Ἰρίί 
ὮΪ ΠΟΙ ΕΣ δοηΐογοβ, ΟΕ} ΟΠΊΪ5 ἰδ. Πποηοδιὶ σοῃἰδοουπί: οβίααθ ἤξθα 
ΣΟΙ ΠΈΡΙ 55 ταῆο. σι πο ΠἴΟ5. θυϊϑηΐ 56 ῬΌσ56 ΟΡ Πλτ5 σταθοσσ. (ϑυΐῃ ΒῸΟ 



ΕἾΝ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΈΙΑΣ Δ΄. 5 

χωὶ τῷ ὀκτονεῖσθοι τὴν δίωιτων. Αἰσχρὸν μὲν γὰρ ἔτι κοὶ νῦν 
ες! Πέρσωις. κωὶ τὸ ὠποπτύειν, καὶ τὸ ἀπομύττεσθαι, καὶ τὸ 
φύσης μεςὸς φοωίΐνεσθω: οἰσχρὸν δὲ ἔτι καὶ τὸ ἰόντω πϑ Φανε- 
ρὸν γενέσθωι ἢ τῷ ἐρῆσο! ἕνεχω, ἢ καὶ ἄλλϑ τινὸς τοιότϑ. 
᾿Γαῦτω δὲ ἐς ἂν ἐδύνωντο ποιεῖν, εἰ μὴ κωὶ διωίτη μετρίῳ 
ἐχρῶντο, χαὶ τὸ ὑγρὸν ἐχπονᾶντες ἀνήλισχον, ὥζε ἄλλῃ ποι 
ἀποχωρεῖν. ᾿ἰαὔτο, μὲν δὴ ᾿ κοτὼ πάντων Περσῶν ἔχομεν 
λέγειν" ὃ δὲ ἕνεχ ὁ λόγος ὡρμήθη, νῦν λέξομεν τὼς Κύρε 
πράξεις, ἀρξάμενοι ἀπὸ ποωιδός. 

Κῦρος μὲν γὰρ μέχρι δώδεχα ἐτῶν, ἢ δλίγῳ πλεῖον, τούτη 
τῇ παιδείο, ἐπωιδεύθη, κωὶ πάντων τῶν ἡλίχων διωφέρων "ἐφοωΐί- 
»ετῸ χροὶ εἰς τὸ τωχὺ μανθάνειν ἃ δέοι, χωὶ εἰς τὸ χωλῶς χαὶ 
ἀνδρείως ἕχωζω ποιεῖν. Ἔππ δὲ σότε τῷ χρόνο μετεπέμψωτο 
᾿Αφυάγης τὴν ἑωυτὸ υγωτέρω, “ χωὶ τὸν παῖδω οὐτῆς" ἰδεῖν 
γὼρ ἐπεθύμει, ὅτι ἤκϑε κολὸν κωγωθὸν οὐτὸν εἶνωι. Ἔρχεται 
ὃ᾽ αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὸς τὸν πατέρα, καὶ τὸν Κῦρον τὸν διὸν 
ἔχοσα. Ὥς δὲ ἀφίκετο τάχιφω, κωὶ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸν ᾿Αςυά- 
γῆν τῆς μητρὸς πωτέρω ὄντο,, εὐθὺς, οἷο, δὴ πωῖς Φιλόξοργος 
ὧν Φύσει, ἠσπάζετό τε οὐτὸν, ὥςπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντε- 
θρωμμένος χωὶ πάλαι, φιλῶν ἀσπάζοιτο, χωὶ ὁρῶν δὴ οὐτὸν 

- 

φἰἸάτη ἰθΏ ΡΟΥΘ ἐδβεπηοηΐὰ ϑχίδῃξ δὲ τη θυ δῖ] θοχθτη υἱοί, οἱ Ἰαθογαμη, χσς 
ΟἿΡῚ ἀἰσουθπαϊ σϑαβᾶ βυβοιρίαηί. "ΓΌΤΡΘ δηπη Πᾷς ΘΔ) ἰθιηροβίαϊθ ἀρυᾷ 
Ῥογβαβ Πα θεαγ ΘΧΘΡΌΘΥΘ, ΠαΘΌ, ΘΠ ΠΠηΡΘΙΟ, οἵ βαϊ5. ν]θγ1 ὈΙΘΠΟ5: 06 
Ἰζθγῃ ἀποῖταν 51 4815 ἴτα φασαπάτη σομβρ οἰ αἴτ ν 6] τηθ θηα!, να] ἃ]1πι5 Πυ]5- 
τ] 06} τοὶ οαϑᾶ. ἢφοο δυίΐθι ἴϑοθυα Ὠθη ροββθηΐ, Πῖδ] δὲ πα ϊοο πἰογθηΐαῦ 
υἱοίῃ, οἵ Βιιπηογθ5 Δ θΟΥΆΠ40 σομηϑυμηιθυϊηΐ, ᾿ϊὰ, αἱ ἢ ΑἸ ἀαορίαμι βθοθάθγθηΐ, 
ἘΠῚ πεθὸ αυϊάθμ μαἴθθγηῖβ, αὐτὸ 46 ῬΘΥ515 Οὐ Ιθτι5 ΟἀἸσ πη 5: ἤπης ΟὙΤῚ γὸ5 
βοβίαβ, ἐυ] 8 ρταῖ!δ ὨαΥγοῖο Ἰηδιτυΐα, Θ5ΐ, ΘΧΡΟΏΘΠλ115, ἃ ῬαοΥ 8, 6]115 1ΏΠῸ 
Βυμηρίο. ' 

Ογτιι δ 8ΠΠη05 5616 ἀποάθο!, αυς ρϑι]ὸ ρἷμ5, πᾶς εγαὶ ἀἸβοιρ! ηᾷ 1η- 
5Βέταξι5β, ἀηϊθοο! ἰΐααθ οταηθιι5. δι ἢ 15. ὰπὰ δἰ θυ 6 Υ, α1ὲ6 ΟΡΟΥΟΓΟί, 
ἀἰβοθηάο, ἰὰπὶ ργοροϊαγὸ βιησοία ἂς νἸ 6} αχθασθηάο, ἘΕἿΧ 60 δαΐθιη [δ Π}- 
ῬΟΓΘ ΠΠΠΙα μὴ 58} ἀοσογϑῖν Αβίψαρθβ, δἰπβαιθ Π]παπη : ἤῆο Θηϊπὶ νοις 
Ῥογουρίοθαΐῖ, φαδα ᾿υ] ΟΠ γι διὰ) 6556 ἃς Ροηᾶ ῬΥεθα απ ᾿Π 6016. Δα γοί, 
ἘΠῚ νϑηϊ 'ρ5ὰ Μαπάδπο δε] ραίγθι, νγγη 4ποαῖθ α] 1 ην 5ΘΟΙ ἢ ῬΘΓΟΙΟΘΉΒ. 
ἘλῚ βίπημ! ἃο ρουνθη ϑβοί, (ὐγυιβαιθ ΑΒΕγ βΌΙη ΠηΔίΥ 5 θαἴ "6 Πλ 6586 ΘΟρΏΟν 5- 
οί, σοπεϊημπὸ, εὖ ῬΊΟΙ ογαΐ ἃ παίαγᾷ ρῖο εὐσὰ ρδγθηΐθϑ αἰϊΐδοξιι, οἵ θυ] ἃΙῊ- 
ῬΙοχϑίιβ οί, νοὶ 51 415 Ἰάτὰ οἴππη τπὰ οὐϊιοαία5, ἸΔΙΏΠΠ16 ΟἸΠΠ ἈΠΊΔΗΒ ἃ» 

8, Κατὰ πάντων ΠΠερσῶν) ἘΞαΠἀο Υἱχῃ υ Καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς} Θαοὰ Ὠὶο παῖδα, 
Ἰδέ ρυεθροϑ. κατὰ 1 σου. κυ. 1. ὅτι ἐζμας- ομπηάοιη Ἰηοχ υἱὸν, γοοαί, Αἴᾳαο ἰάθτῃ 
ΤΣ κατὰ Θϑεοῖ»---αρ Ὁ οο. Ῥτογδῖισ δοπδΐ ἰϑία γοκ, Δοῖ, 11}, 13, ἐδόξαν 

Διαφέρων ἐφαίνετο] Ὑ1646 απ διιρτὰ σε τὸν φαῖδα αὐτοῦ, 
κὰκ μάνα ἀο γουθῖ5 φαίνεσθαι, ὅτ, ἢ, Η 
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Χεχοσμημένον χωὶ “ ὀφθαλμῶν ὑπογραφῇ, καὶ χρώματος ἐν- 
φρίψει, καὶ χόμωις προσθέτοις, ἃ δὴ νόμιμω ἦν ἐν Μήδοις, 
(ταῦτα γὼρ πάντω Μηδιχά ἐςι, χαὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες, αὶ οἱ 
Ὁ χανδυες, καὶ οἱ ςρεπτοὶ περὶ τῇ δέρη, ἢ τὼ λα περὶ τοῖν 
χεροῖν" ἐν ἹΠέρσωις δὲ τοῖς οἴχοι, αὶ νῦν ἔτ: πολὺ χαὶ ἐσθῆτες 
Φαυλότερα:, καὶ δίδιτοι! εὐτελέξεραι) ὁρῶν δὴ τόν χόσμον τῇ 
πάππϑ, ἐμβλέπων αὐτῷ, ἔλεγεν, Ὦ μῆτερ, ὡς χωλός μοι ὃ 
πάππος. ᾿Ερωτώσης δὲ τῆς μητρὸς οὐτὸν, πότερος δοχεῖ χωλ- 
λίων αὐτῷ εἶνοωι, ὁ πατὴρ ἢ ὅτος᾽ ἀπεχρίνωτο ἄρω ὁ Κῦρος, Ὦ 
μῆτερ, Περσῶν μὲν πολὺ χάλλιςος ὁ ἐμὸς πατὴρ, Μήδων μέν- 
φοι, ὅσων ἑώρωχω ἐγὼ καὶ ἐν τοῖς ὁδοῖς χκωὶ ἐπὶ 5 ϑύρωϊς, πολὺ 
ὅτος ὁ ἐμὸς πάππος χάλλιξος. ᾿Αντωσπαζόμενος δὲ αὐτὸν ὃ 
᾿Αςυάγης, κωὶ ἃ στολὴν κωλὴν ἐνέδυσε, κωὶ στρεπτοῖς χαὶ ψελ- 
λίοις ἐτίμω χκωὶ ἐκόσμει" καὶ εἴ πὸ ἐξελούνοι, ἐφ᾽ ἵππϑ χρυσο- 
χαλίνο περιῆγεν, ὥσπερ χωὶ αὐτὸς εἰώθει πορεύεσθαι. Ὃὧ δὲ 
Κῦρος, ἅτε πωῖς ὧν χαι Φιλόκωλος χαὶ Φιλότιμος ἥδετο τῇ 

ῬΙοχαγοίαν, οἱ οὐπι θὰ νἱάθγοὶ οουϊουπτη Ῥἰρτηθηξ8, σοΐοσο τη Π]οίο, ἀβοῖ- 
τἰϑαθ σοχηΐβ οὐπαίαμ, υἱ Μοάογιτη δσοραΐ οοπβαθίαάο, (Πεὲος θηΐπι οὐπηΐα 
Μβάϊοα 5ιηΐ, οἱ ραγραγοςο τὰπῖσϑ, οἱ σαν 95, οἵ ἰουα1165 δα ΠΟ πη, οἱ ἂι- 
ἈΉΠ]}α δα πλδημ5 : ἀρὰ Ῥοιβαὰβ νοῦὸ ἀομὴ ἀδρθηΐθβ, ποο οἰ θη ροτο 
μλὸ ταπὶ νϑβίθα ϑαηΐ νυ] ογ 5, (τ ψοίιβ ΘΠ] ΟΓ65,} οὗτη νἹάθγθί, ΘΥρΡῸ, 
δνῚ ογηδίυχῃ ᾿ππρη5 ἴῃ διτη, Ὁ τηδίοθγ, ᾿παυϊν, αιἂτη ΡΌΪΟΠΘΣ ΠΘτι5 ϑϑὲ ἅντιβ ἴ 
Μαΐτο νϑγὸ δὰ ᾿π θυτορηΐθ, πΐϑι ρα ΟΠ ΤΙΟΥ 1051 νἹἀθγθίαγ, ραΐθγῃθ, δὴ 1116 5 
ΚΘΒΡΟΏΔΕ υἱἱαιθ Οντιβ, Ῥουβασαπι αυϊάθηη, Ὁ τπαΐον, ἰοηρὸ ΡῈ] ΠΟ Ἰπλες 
ὁδί ραίθυ τπθιῖς, Μοάογιην νογὸ, φποίααθοί δαυϊάθη νἱ αὶ οὔ ἴῃ νὴβ απ δὰ 
Ῥογίαβ, τ]ὸ [ΟΣ ΟΒΙΒΒΙ ΠΉῸ5. δέ ἢἸς ΓΤ ΘῸΒ ἅνη8. Λβίγαροβ δαζοιη νἱοἰββϑίην 
Θαπὴ Διηρ  ὀχαίιβ, οἵ ρα ]οἢγᾶ βίο! ᾿πάυϊ, οἱ τογαιθιιβ γι] βαιθ Ποηθβία- 
ΨἹ αἴατδ οὐτπιᾶν τ: ἃ. 51 φυὸ δαυϊξαγεῖ, ΘΠ ἴῃ Θα 10, ΘΙ ΔαΓΘΙΤ Θββοί ἴγε- 
γπη}, οἰγουππχάἀπσοθαΐ, ἡπθιηδαπηοάπτη οἵ ἴρ56 ργοῇοῖβοὶ σοηϑιθνογαῖ. Αἱ 
Ογττ, αὐ 4} ΡΌοΥ ογαΐ οἰθραηῦεθ ΠΟΠΟΥ 566 βέπἸοβιβ, ἀΘΙθοίαθδίτν βιοᾷ : 

8 Καὶ ὀφθαλμῶν ὑπογραφῆ, ὅ. 6.1] ΑἸΔΡ]- 
Ἑοβηπη Ὠδης οὐπαίβ γι οηθη ΟἰΘη 65 
Οὐθηΐα]θ5, ἴῃ ἴαχιη) δ βίοσγοϑ; χοορὶ- 
τὰγιιηΐ, Τίιὰ ΟἸΤτὰ θοίογη, αὐ τϑρ τη ΡΥ 
58 ἔδυγοΐ ργαν ζαίοτη, οοι]ο5 [60 Οτηᾶδδο 
ἸοβΊπιι5, ὦ δ. ἰἴχ. 30θ. Αα αίιθηὶ Ἰοοιτὴ 
ΤΠ ΧΧΤ1ἠῚ. παρϑηΐ ἐςιμιμμίσατο τοὺς ὀφθαλμοὺς, 
ἵν 6. βίϊθιο ἀορὶ ἶχιῖ, Ηρα δαί ἰαρὶάθ 
Ἰάθὸ ἴῃ ῬΙησΘ ἢἀΪ8. ΘΟῸ 15. Ποιηΐηθβ, ἄθοο- 
τ β. Ὠἰμηϊὰ τη δα Ἰοϑὶ, αἰ θα ίαν, αὐδα 605 
ΠΟῺ πἰργαγὶϊ ἑαςὰτ, 5οῷ οἴδηι αἰϊαίανι ; 
ὌΡΙ. ΡΝ. Τ᾿ δ.1.: 58, ἡ. δ. ΜΜεάοβ 
γογὸ ἱταρΥϊτἷ5. Πα βγη αἱ 56. οὐ οΥὐδ8- 
88, ἰοδίαϊαγ οἰϊαγη Ῥ]αΐαγοῖ. 'ΤΌιη. 1. Ρ. 
557. ἘΠ. Ῥαν. υδἱ ἄἀθ δυγοπὰ Ὦτοο Πδθοΐ, 
ἀλλὰ Μηδικώτερον ἐσχευχσμκένος ἐντρίμ κασι 
“ροσώσθ, 35, κύμκης διακρίσει. 

Ὁ Καὶ οἱ κάνδυε]Ὶ σαμάγθα, ῬΟΥΒΆΤΌΣΩ 
νϑϑῆς ; αὐθσχο Νίοαϊβ αοσορίῃ τοίουπῃηί. 

ἈΡ ἰδ οηὶπι (ἰδϑί ϑίγαθομθ, Τὶ. ἴϊ. ν. 
797. Ῥραϊς, ὙΝο 1.) δα 1Π 05 νϑϑε β, οτηη]5-- 
46, δαφὸ νἱΐα", γαῖϊο τη παν], 

ἃ Επὶ ϑύραι.) 8.6. γτϑρῖϑο. Θυδίθιη 1ο- 
οὕ Μαγάἀοομδοιγη ΔΙ φαδηάο, τοσγο Ῥοῖ- 
βῖίοο, οοουρᾶθδθο ὅδοῖὰᾷἃ ἀοοοί Ἠϊβίογία, 
Ἐλϑίῃ. ᾿1. 19, Αα Ἰαμυδιη δηΐτ δι] Ἰοὶ Πο- 
τῆ η6 5. ΟὈΔΙΪηγα βοϊθθαπί, αἰ ργεϑίὸ 
ΒΘΙΏΡΟΥ δϑβοηΐ, δὶ ἃ ἴῃ ΤῸ ΓῈΧ ΘΟΓΌΠῚ 
οροτὰ αἷὶ γε] ]εΐ, 

ἀ Καὶ ςολὴν, ὅτ6.1 Ηἶπο ἀραηάὲ Πἰχαεΐ, 
γΌΘΘΙ ςολὴν γοδίθυη ὙἹγ] θη, ΠΟ δριὰ 
ΠΟΙ] Θἰβία ἀπηίαχαϊ, βἰρηϊῆοδγο, (απίὶ 
τοί, ὦ Ναγο, χὶϊ. 38. δαἰβεηβϑβο 
γἱἀδίαν.) 5οά ἀριιὰ ἔρβίιαν ΧΟΠορΡοπίθμι, 
Βϑυϊη πὶ. Εἰγοροὶ, βῖνο δοσαπεδιη βρθοΐθβ 
εἶνϑ βαγιἑαΐοτη, οὐ οσθῖη ἰοηξὰ {6} 1ο}δεὶ- 
ΤΆΒΙΩ. 
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στολῇ χαὶ ἱππεύειν μανθάνων, ὑπέρέχοιρεν' ἐν ἹΤέρσωις γῶὼρ, 
διὼ τὸ χαλεπὸν εἶνωι κωὶ τρέφειν ἵππὸς καὶ ἱππεύειν, ἐν ὀρεινῇ 
ὥση τῇ χώρᾷ, ἃ ἰδεῖν ἵππον πάνυ σπάνιον ἦν. Δειπνῶν δὲ ἃ 
᾿Αστυάγης σὺν τῇ ϑυγατρὶ ἃ τῷ Κύρῳ, βολόμενος τὸν ποῖδο; 
ὡς ἥδιστοω δειπνεῖν ἵνα ἧσσον τὼ οἴκωδε ποθοίη, προσήγαγεν 
αὐτῷ ὶ " παροψίδας, ἃ ποντοδαπὼ ἐμξ άμμωτα ἃ βρώματα. 
Τὸν δὲ Κῦρον ἔφωσαν λέγειν, ᾽Ὦ πάππε, ὅσω πράγματα ἔχε- 
ἐς ἐν τῷ δέιπνῳ,εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντα τὸ λεχάνιω τοαῦτω 
διωτείνειν τὰς χεῖρος, ἃ ἀπογεύεσθωι τούτων τῶν ποντοδαπῶν 
βρωμάτων. ΤΊ δέ; φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, Οὐ γὼρ πολύ σοι 
δοχεῖ χάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον εἶνωι τὸ ἐν Πέρσωις 'Γὸν δὲ 
Ἰζῦρον πρὸς ταῦτο; ἀποχρίνασθωι λέγετωι, Οὐχὶ, ὦ πάππε" 
ἀλλὼ πολὺ ἁπλϑεςέρω χαὶ εὐθυτέρω παρ᾽ ἡμῖν ἡ ὁδός ἐστιν ἐπὶ 
σὸ ἐμπλησθῆναι, ἢ παρ᾽ ὑμῖν. Ἡμᾶς μὲν γῶὼρ ἄρτος καὶ 
χρέος εἰς τῦτο ἄγει" ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε, 
πολλὸς δέ τινῶς ἑλιγμὸς ἄνω χκωὶ χάώτω πλανώμενοι, μόλις 
ἀφικνεῖσθε ὅποι ἡμεῖς πάλοι ἥχομεν. ᾿Αλλ᾽, ὦ χαῖ, φάναι 
σὸν ᾿Αςυάγην, ἐκ ἀχθόμενοι ταῦτο; περιπλοανώμεθα᾽ γευόμε- 
γος δ΄, ἔφη, χαὶ σὺ γνώσῃ ὅτι ἡδέω ταῦτά ἐξιν. ᾿Αλλὼ χαὶ σε, 

δὲ εὔχῃ δαυϊίανα αἀἰβοογαοί, τηϊγαπ ἴῃ τηοάτπη ἰϑοίϑίιϑ θϑὲ : ἤδη ἴῃ Ῥογβίδ, θὸ 2 9 ᾿ 

αυδὰ αἰΠς}]16 εβί, χη} Θατι05. [6 γ6, ἱὰ τὴ δασϊΐατθ, οὐπι τηοηΐοβα 510 ΤΘΡΊΟ, 
ναὶ νἱάθγ δαυυχη γαυ βϑϑιηθ ἀδίαγ. (ὐὗτη νογὸ σομαγοὶ Αβίγαρθβ πηὰ σὰπὶ 
ἃ εἰ ντο, νε]!όίζαθθ ραθειηχ᾿ αἂτη 5ιν δβδίμημδ ΘΟΘη816, τ΄ ἀομηθϑίϊοα 2 2 

χηϊηἂβ ἀδβιἀθγαγοί, ἀρροπεραΐ οἱ ραιόορϑβιαθ. ομηηϊ αν άααθ οοηαππηθηΐα οἵ 
ἔδγουϊα. 101 γγυτα ἀἰχῖ556 ἰθγιηΐ, υδηζιμ, ἀνθ. Ἐ101 Θϑῖ Ἰὴ οοθηᾷ ΠΘρΡΌΓΙ, 
51 {101 ΠΘΟΘΒΒΌΓ ΤΩ 5ἰζ 8 ΟἸΏΠ65 ᾿ἰδίαβ ραΐ6}145 τιδηϊ5 δχίθη6γ, οἱ ρα αβ Ρ ᾿ 
ἤαβο6 ομηηΐσοηδ8β ἐδριδίαγε ' υϊα ἢ παι Αβίγαροθ, Νοηηδ μεθ {] νἱ- 
ἀδίαν ςοοπα τηαϊτὸ δ] οραηίίου αἰὰτη Ῥουβίσα ἢ (ὐνταμπλ ἀὐΐθμι δ [,85ς Τ65- 
ῬΟΠαΪ556 ἰογιιπί, Νοαπδαμδη, ἂν : 566 Ἰοηρἃ 5: ΠΡ] 1ΟἸΟΥ ἀρ ΠΟ5 ἃ 0 ΓΘΟΙΟΣ 
οβί δα δχρ᾽θηάδιῃ [ποῖ νία, αιιὰπη ἀριιὰ νοβ. Ναηι ρδη15 δὲ στο 05 δά 
ἢος ἀδάπουηί : νοὸ5 δοάδϑιη 4! άθμμ, ἐμιὸ π05, (ΟΠ 115, 5664 ΡΟΥ τη} 85 4185- 
εἰάτα δια θασθ5 5 ΓΒ (ἰΘουβαμηαι6 ναρϑηΐθβ, Υἱχ οὸ ἐπ θη ρθουν θη 15, αι 2 : 2 τ 

05 Ἰαπηάδιιάμτ νϑπίγηι5. Ὑγὰχῃ, ὁ ΗΠ], αἰχὶς Αβίγαροβ, πὰπα φρτὸ οἰγοιπὰ 
Ἀξς γαρϑτηι : 5θα οἵ ἔτι, 51 σιυιβίανθυϊβ, ἱπ6 0], 5θητ165. Πποθο 6556. σπᾶν ]ᾶ, 8 Ἔν: ) ἈΟΌΙ, 

ἃ. Τ]αρού δας] ΓΙαρού ἰδος ποτηθη ἰατ ἀα νὲς. ἘΠ 7]. ῬΟΙ]]. Τ'. 1. Ῥ. 598. δὰ γοδϑῖω 
αὐοάδπι οἶδ᾽ σθπογθ, ααὰτη 48 γα86 6βοὰ- 
ΤΟ ἀϊοῖ βοϊοί. 1Τιαϊϊποβ ἰά ὕγὸ γᾶ80 
Ῥοϑιυιῖθθθ ἰδβίαπίαν, ὅν, 8.αἱ, 11. γ. 142, 
“----᾿αηαὐᾶτα ταῦμᾶ, τηαρηάσιθ ραγορδίαο 
εὐὐπαοΐ, οἵ Κ'ποίοῃ, Ἰ. νἱῖ, ἡ. 603. ἘΜ. Οἀ- 
5, ------------ραγορδίἀοην 16 ΥΩ 8. ῬΤῸ 

. βραυϊίαΐο, το, Αρυὰ ατώοορ, οοηίτὰ, 
Θέ δι8 αἰ ρη  Ποο ΟΠ τὴ 1Π]ᾶτὴ ΔἸ Γογθτη ρο5- 
υ]ᾶγα υἱάθίμν : ἃ οπίπι Ῥηγγηίοι. ρ. 98, 

.} »»ν ' -“- 

Ἐ εροψὶς, σὺ ὄάμηγ, ὄχὶ δὲ τὸ ἀγγεῖον, ὡς τι- 

παρο  ἰδα, αἰν, ἔςι δὲ τ τοῦτο ζωριοῦ εἶδός τι, 
ἢ ὥς τινες, μάζης, ἢ τὶς παρενθήκη ὄὕψε, ὃ οἱ 
γῦν ἄν εἴποιεν παροψημάτιον. ἌΓΠ6Π, 1. ἰΧ, 
Ῥ. 368, 1.4, Οαϑαι}). γε παρὸν ἰδὰς Β]Ο ΡῸ- 
ἢ ἀμφιξόλως, ἀἀοὸ υὖ' ἀθηοίοί, οἵ ρα. 1η88᾽ 
οἱ οἷροϑ ἀϊνουϑὶ βιϑῆθυῖθ δἀππιονίϑ86. ΟΥΤῸ 
Αβίγαροιω.. Ἐρὸ αυϊάοπι ἨΦΒΟΠΘΙ ΙΝ ΡῸ» 
(ἰὰν βοηΐθηα ἀοοοάο, αἱ, πῃ ποί, δᾶ 
ῬΒγγ πο, ΘὈϑοηλατη. ἴσο ἱπίο ! }σὶ ἀθθοχθ 
ΘΠ ΓΙΠΩΊ, 
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φάναι τὸν Κῦρον, ὦ πώππε; μυσωττόμενον τοὔτω τὼ βρώμωζξα 
ὁρῶ. Καὶ τὸν ᾿Αςυάγην ἐπερέσθωιν" ἸΚοΐ τιν! δὴ σὺ τεχμαιρό- 
μενος, ὦ παῖ, ταῦτο, λέγεις, Ὅτ; σὲ, φάνωι, ὁρῶ, ὅταν μὲν 
ἄσξ ὥρτο ἅψη, εἰς ἐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψώμενον ὅτων δὲ τό- 
τὼν τινὸς ϑίγῃς, εὐθὺς ἀποχαθαίρεις τὴν χεῖρω εἰς τὼ χειρό- 
μᾶκτρω, ὡς πάνυ ἀχθόμενος ὅτι "ἢ χαταπλέα σοι ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἐγένετο. Πρὸς ταῦτα δὴ τὸν Αφυάγην εἰπεῖν" εἰ τοίνυν ὅτω 
»)γνώσκεις, ὦ παῖ, ἀλλὼ χρέω γε εὐωχξ, ἵνω νεωνίος οἴχωδε 
ἀπέλθης. ᾿Αμω δὲ τοῦτω λέγοντα πολλὼ αὐτῷ παραφέρειν, 
ποὶ ἡήρειο, χκωὶ τῶν ἡμέρων. ἸΚαὶ τὸν Κῦρον, ἐπεὶ ἑώρα πολλὰ 
σὰ χρέα, εἰπεῖν" Ἢ χοὶ δίδως, φάνωι, μοι, ὦ πάπξε, ταῦτω πάν- 
τὰ τῷ χρέα, ὅ τι ἂν βόλωμωι αὐτοῖς χρῆσθωι, Νὴ Δία, φά- 
νωϊ, ἐγώ σοι, ὦ παῖ. Ἔντοῦθω δὴ τὸν Κῦρον λαξόντοω τῶν 
φρεῶν, διωδιδόνοι τοῖς ἀμφὶ τὸν πάππον ϑεροπευταῖς ἐπιλέ- 
ψοντὼ ἑχάςῳ᾽ Σοὶ μὲν τῦτο, ὅτι προθύμως με ἱππεύειν διδάσ- 
Ζεις᾽ “Σοὶ δὲ, ὅτι μοι πωλτὸν ἔδωχας" (τῶτο γὼρ νῦν ἔχω) Σοὶ 
δὲ, ὅτι τὸν πάππον χαλῶς ϑεραπεύεις᾽ Σοὶ δὲ, ὅτι μϑ τὴν μὴ- 
χέρω τιμᾷς; τοιαῦτω ποιεῖν, ἕως διεδίδο πάντω, ἃ ἔλαξε χρέα. 

ΑἹ νοτὸ νοεῖ] [6 ᾿ρϑίι, ἅνθ, αἱθθαὶ Οντιβ, μαδοβ θρυΐαβ [αβεαἶγο νιάθο Εἰ 
᾿Αϑβίγδροι ᾿ῃξουγοραββο ἔουμηέ : ἀπάθ, Η]1, σοῃ]οίαγαμη σἀρίθηβ, ἢος δἷ5 ἢ 
θα ἰο, ᾿παυ1, νἱάθο, οἂπι ράηθηὴ ΘΠ ΡΌΥΙΒ, ὨΠΠ]ΠᾺ ΤῸ Τηδ πὰ ἈΒΙΘΓΡΈΓΟ : 
οὗ νογὸ Πουιὴ ΔΙ αυϊ ἃ δἰτ σου δ, βία! δαὶ π Δ Ὠ Πα γπαπατη ΡΌΓΡῸ5, φαδϑὶ 
τηο]οβίθ δάιηοάιι ἴθγαβ, ατιδα ᾿5εϊ5 ὈΙθμα ἔπους. Αἃ Πεος βιθα ας Αβένα- 
ΡῸ5 9 5ὶ ογρὸ πὰ, Π]], 56 115, ΘΓ ι15 Βα ΓΘ νΌβΌθΓο, απὸ βίο πὶ Δ ΟΙΘΒ ΘΙ 5 
ἀοιηαμη γοάθαβ. ϑἰηγάϊαιιθ. μεθο Ἰοσυίαβ, πγαΐτα5. οἱ ἕδηι ἐδγαγαμι αἰὰ ὨῚ 
ΟἸσαχιτη ΔΌΪΠ ΔΙ Ια. σα 65. Δα ΟΥΥῚ [1551556 ρου θοίαν, ΟΟὐγτιβ δυΐθηι, οὐ πὶ 
ὀδγὴ σΔΥΠ ἢ} σορ ἃ πὶ νἀ Ἰββθ : ἤπ1, Πα Ϊΐ, ἀνθ. ἀ85 τὶ ἢ 5 ΟΠΠΘ5 ΘΆΤΉΘΕ, 
αἱ 15. ῬΤῸ ΔΥΌΠΙΟ αἱαν ἢ Ῥγοίδοϊὸ, παῖ 116, μα 5 ὁσὸ {ΠῚ ἀο. ἢἢ!. Το Ον- 
Τα ἀἰπιπΐ ἰηΐθυ ανὶ ΤΩ] ΊΓῸΒ ἀσσΘΡία 5 σΆΓΠ65 ἰδ ΠΡ 550. οὐ ΠῚ δἰ πιὰϊ ᾿δοὸ 
Τογὸ υπϊσυΐαιθ ἀϊοοτγοί ; τος ἘΠῚ απϊάδηῃ 40, αθα αἰποῦὶ ἀηΐηγο πὴθ ἄοοθς 
δαυϊίατο : '᾿ΕΊΌΙ πος, αἰὸά μαϊταην τα] ἀθαἸ51 : (πάτη ἢθο ΘρῸ πὰπς Παρ 60Ὶ 
ΤΊΡι νογὸ, αυδα ἅνὸ ργεθοϊαγὸ βουνὶβ: ΤΡ ἀποάπο, ααδα πηδίγθηγ. Πιθᾶ πη 
ΒΟΠΟΥΘ ὈΤΟΒΘΟΌΘΓΙΒ : ἴσα [τὰ ἴδ οῖπβο ϑυθὴ Του ΠΥ, αποδα ΟἸΏΠ65, α0185 80 68- 

ἰηἀαδί, ἃ Τοῦ ἄρτου ἄψῃ}] Ἐοϊὰ οἰ ἃ ΒεζΖᾶ, 
ἃ Οο]ο5, ἰἱ. 91. [τὰὐ οὈδαγναύατη, γϑυ θΌγ 
ἅπτεσθαι, αιοά ρτορυϊὸ ἀο Ἰηδηἴι5. ῬΥΘ ἢ Θ1- 
5ίομα αἰοϊζαν, δ ᾿ρϑῖπὶ οἷδῖ, γὰη ῬΥδ- 
Ὠρη81ὶ, 651} 60 Ιοοὺ γοίδυυϊ. “56, αιοά 
ἀρτᾷ ᾿ηἰου γθίθιῃ {Ππιγὰ ἔγιιβίγὰ φαροβῖγο- 
υἱὲ Ἰοοΐοσ, ἰδιϊ αϑτηοαὶ Θ᾽ 115 σου Ὁἱ ποία (ἰ0}}}5 
ἘΧοΙΏΡΙ γα ἰὶο ᾿πβῖσηιθ φαϊάθτη βαρροάϊ- 
ταί ΧΟΏΟΡΠΟΙ. 

Ὁ Καταπλία] ϑίδρῃδμο τποηῃθηΐο, 80- 
οηΐαὶ πογατη βοάθηη δϑϑὶρδυ), απὸ δά- 
ἡροϊγαση πιά πητοσσάφηλς χεῖρα ΠΟ ΗΕ 

Τη ουργοίθ5 αυϊάθυη Τιαίίηΐ, Ρᾶ- 
γα δι οοῃβίοηίοβ, ξὰ ἤππο Ἰοοῦτη γϑα- 
ἀἰάογαρῖ, αὐαϑὶ οοάθτῃ, πὸ ποξβ, 16 ρ]}5- 
Βοηΐ: τποᾶο; οὗπι ἰατηθῃ Πἰργὶ Δ Ὁ ἱρϑβὶ8 
οὐϊ κατάπλεα ΧΗ θα. Θυδᾷ 51 οἂΪ 
Ἰονὶβ ᾿ξ δοοθητβ Ἰοοὶ γηυϊαίϊο τη] ηὺς 
αὐνὶἀθαΐ, 4]1α Ἰαϊ "ὃ νουτηὶ γἷα ἑθπίαπαα 
οϑί; αὐ πουίΐγι πη κατάπλεα, 5105 δηςγὰ 
ΒαΠηρίαγ, δαϊ οἰαΐθπι ἀδθηοίθξ ἢ 56, ΘᾺ 
4885, Ῥττ Ἡἰ πὰ ὀστατῃ οσρίὰ, Βα οἰ ἰΘτὴ 
αἰἴουαπί, 
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Σάκῳ δὲ, Φάνωι τὸν ᾿Αςυάγην, τῷ οἰνοχόῳ, ὃν "ἐγὼ μᾶάλιςα 
τιμῶ, ἐδὲν δίδως ὋὉ δὲ Σάχως ἄρω χωλός τε ἂν ἐτύγχωνε. 
χωὶ ἡ τιμὴν ἔχων προσάγειν τὸς δεομένος ᾿Αςυάγϑς, καὶ ἀπο- 
χωλύειν ὃς μὴ καιρὸς αὐτῷ δοχοίη εἶναι! προσάγειν. Καὶ τὸ» 
Κῦρον ἐπερέσθαι προπετῶς, ὡς ἂν παῖς μηδέπω ὑποπτήσσων, 
Διὰὼ τὶ, ὦ πάππε, τοῦτον ὅτω τιμᾷς , Καὶ τὸν ᾿Αςυάγην σχώ- 
Ψψῶντα εἰπεῖν, Οὐχ, ὁρᾷς, φάναι, ὡς κωλῶς οἰνοχοεῖ καὶ εὐσ'χη- 
“μόνως Οἱ δὲ τῶν Βασιλέων τότων οἰνοχόοι χομψῶς τε οἶνο- 
χοῦσι, κωὶ κωθωρίως ἐγχέδσι, κωὶ διδόωσ, " τοῖς μενα δωκχτύ- 
λοις ὀχοῦντες τὴν φιάλην, κωὶ προςφέρεσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν τὸ ἔχ- 
πώμῶ εὐληπτότατα τῷ μέλλοντι πίνειν. ἈΚέλευσον δὴ, φάναι, 
ὦ πάππε, τῷ Σάκχῳ καὶ ἐμοὶ δῦναι τό ἔχπωμω, ἵνον κὠγὼ κα.- 
λῶς σοι τιεῖν ἐγχέως, ἀναχτήσωμαί σε, ἣν δύνωμαι. Καὶ 
σὸν χελεῦσωι δᾶνωι. Λαξόντα δὲ τὸν Κῦρον, ὅτω μὲν εὖ κλύ- 
σῶϊ τὸ ἔχπωμα, ὥςπερ τὸν Σάχων ἑώρα ὕτω δὲ σήσοωντω τὰ 
“ρύσωπον, σποδοωίως χωὶ εὐσχημόνως πὼς προςενεγκεῖν χαὶ ἐν- 
δῶναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ, ὥςε τῇ μητρὶ κωὶ τῷ Αξυάγη πο- 

ῬοΓαῖ, σα ΤΏ65 αἸβιυ υ55θῖ, ὅσος: νογὸ, Ἰηαπὶ Αβίναρθο, ὈΙ ΠΟΘΙ ξθ.. ἀΌΘΙΣ 
ἘΡῸ ΠΙΔΧΊΤΩΟ ἰπ ΠΟΏΟΣΘ μα 60, Ὠ] πη ἀὰ5 ἢ ϑδσαβ αὐΐοθτηῃ 15 οἵ ῬαΪΟΠοῚ ογαὶ, 
οἵ δὸ Γπηροδδίαι τηπηθ δ. τ θοϑ. απ θτ15 Αϑίναθθ σον ΠΟ. ΟΡῈΒ Θββοῖ, 86- 
ατπισογοί, εἴ, ατος δα ἀπιοογθ Ἰηϊη 5 ορρουίαπιιην 051 ν τ ἀθίῃγ, ἀγοθγοῖ, ΤῸ, 
Ογτβ, αὖ ρον Ὠ181}} δάμπιιο νϑυῖπαβ, ἐουηογὸ ἀηϊουγόσαν, (ὐπῦ, ἀνθ, ἰδηΐο΄ 
δία ἴῃ ΠΟηΟΥΟ Πα θθ5 ἢ ΟἿ Αβίψναρος ΕἸχὶξ Ἰοσαθυπάμ5, ΝΟΠΏ6 ν]ῆο5, 1π- 
«υϊ, φυὰπι ΒΟ] δ αυάηθηαθθ νοπυβίθ ροο ἰδίου τυσηβ ΟΡϑδί ἢ [οἵ Πποχιιηὶ 
588 ὙΒΡΊΙΠΙ ὈἸΠΟΟΓΉ 86 ὙΠῸ ΘΙ ΘρΆΠΙΟΥ Ηϑἰϑοθηΐ, δὲ ρουρο ὃ ̓ πΠππάπηΐ, ἃς 
τῆῖθι5 ἀρ] 15 ΡΠ Ϊαΐαπὶ νοΠθηΐοβ ργςθηΐ, οἴθγάπίαιο πὰ, αἱ παπβύαγο ροσιι- 

᾿᾿απὰ σοι ο  5ϑηγὸ Παρ πάππὶ ρογεῖσαης, Αἱ 116, ᾿θοῖο, ἱπαατ, ἂν, 
ϑασδπῃ ΤΉ} ΠΕ] αποασθ ροσαϊύμη ἐγαάθγο, αἴ οἵ ᾿ρ5ὶ ἘΠῚ ροίτμι Β6ΠΠὃ τη βοθηβ ἐὸ 
ΠΉΪΗΙ, 51 Ῥοβϑβὶπη, ΠΟ ΠΟ] θη. Ατα6 15 ἀἄδγ [551]. Οὐγαβ ἀπίθιη οὐ ἃσσ6- 
Ῥ5ϑ8οῖ, τὰ βεά]ὸ ροσυϊιτη οἰ υἱΐ, αυαοηηαατηοά πηι ϑασδηη ζϑοῖδθο νἱογαΐ : 18 ηὶ 
οὔαπι ναϊίι τὰ σομηροβίίο, βουϊὸ νεπαυβέόαθα ᾳφαοάαιητηοάὸ ΡΠ δἸλτα. ἅνὸ 
ῬοΥΓΟΧΙς αἴαπα ἰγαα τ, αὐ' πνυϊανη 

8. Ὃν ἐγὼ μάλιςα τιμῶ Νίαο γηϊγατη, 
1811 ἀρὰ Αϑίγαροῃ ἔαϊβθα φαθηαδ ὃ 
Ῥοοϊ]αίογατη σῦοσθ. Νδιη, φνοχόον, ἰοϑΐ6 
Αἴβοη, 1. 10. ν. 424. παρα τοῖς ἀρχαίοις οἱ 

ἐὐγενέςξατοι παῖδες, ὡς ὁ τῇ Μενελάου υἱός. 
᾿βινοχόει δ᾽ υἱος Μιενελάω κυδαλίμοιο. Οαγ85. 
ό.ν, 141], 

Ὁ Καὶ τιμὴν ἔχων προςάγειν γοΧ προςά- 

γειν, (ἴ ΘΧ Ποο ἴοοὺ οομῃβίαί) ργθίου νίτη 
ε͵ὰ8 γυϊσὸ ποίδτη, κατ᾽ ἐξοχὴν ΟἴϊΆγ, τ1511:- 
Ῥαΐαν ἀθ ἀὐοοεδϑιρ αὐ γοροδ οἱ μγἱμοῖρε5, αι] 
ἈΠ|ΟῸΪ ἀαίαν ῬῈΓ ἰηΐουργοίοϑ ΘΟΥ ΠῚ, 561] 
ῬΟΙ 608 40] βπξ ἃ σοΟηΒ.}118: δὰ φαμὶ 
γοοίθ Πι}}1195 ΠΟίΙΟΠοῖη γοϑροχίθδα νἱάο- 
ἘΛΔῸΓ Αροϑβί. Ῥοΐ, 1, Ερ. ο. 3. ν. 18, δὶ 
ΤΉ 51Ππ5 ἀ᾽οαν ἡυᾶς προτάγειν τῷ Θεῶ, 

ΤΆ ἂς ΑΘΙΥΔΡῚ Υἰδιπὰ σΟΠΟΙ αγοΐ. 

----ο---.....- ἵνα ἡμᾶς προςαγάγῃ τῷ Θεῷ. 

ἘΠ᾿ ῬΔΌΪυΒ ἰὴ Ερ]βί. δα Ἐρἢ65. ὃ. 2. ν. 18, 
Ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προςαγωγὴν»-τττττοττος--ο. 
πρὸς τὴν πατέρα. 

ο Τοῖς τρισὶ δακτύλοις, Χο. ἘΠΟΟ Τργὸ 

γηοάο ροοῦϊα βιιϑίϊηοιο βοϊοθαΐ οἰ σϑηΐου 
απῖν15 Ῥιποοσηα. [ἃ οηΐπὶ ῬΗΙοϑίι. ἘΡ. 
23, «Λ]υϊιονὰ οαμρολναί οὶ, Τὰ, ΟἸΘαιν, Πάν- 
τῷ μὲ αἴρει τὰ σα ἃ ὃ λινοῦς χιτὼν 

αὶ τῶν τριῶν δακτύλων αἱ συνθίσεις, ἐφ᾽: ὧν 
ὄχειται τὸ ποτήριον. ἘΠῚ ἘΓο]Ιοἄον, ΑΒΜ ϊοΡ. 
1,7. ἘΔ. Ῥαιίβ. Ρ. 357. ἀο ΤὭΘα θη Ρο- 
σαι Αὐϑασα; γα). -τοΞό:δ ἅμα 
προσέφερε τῇ ΔΛρσάκῃ προτηνὶς, κερασάμενας 
εὔρυθμόν τέ τι, ῶὶ ἄκροις τόϊς δακτήλοις ἔπο: 
γῶν τὴν φιαλην, 



ΡΥ 

᾿. 

ῳ 

2θ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ᾿ 

λὸν γέλωτα παρασχεῖν. Καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Κῦρον ἐχγελάσαν- 
σὰ ἀναπηδῆσαι Ὡρὸς τὸν πάππον, χαὶ Φιλᾶντο ἅμα εἰπεῖν, Ὦ 
Σάκα, ἀπόλωλας᾽ ἐχξλῶ σε τῆς τιμῆς τὰ τε γὼρ ἄλλω, 
Φάναι, σῦ κάλλιον οἰνοχοήσω, χαὶ ἐχ ἐχπίομαι αὐτὸς τὸν οἷ- 
γον. Οἱ γὰρ τῶν βασιλέων οἰνοχόοι, ἐπειδὼν ἐνδιδῶσ', τὴν φιάλην; 
ἐἀρύσωντες ἀπ᾿ αὐτῆς τῷ χυάθῳ, εἰς τὴν ἀριςερὼν χεῖρα ἐγ- 
“χεάμενο; " χωτωῤῥοῷθσι' τῷ δὲ, εἰ φάρμοχω ἐγχέοιεν, μὴ 
λυσιτελεῖν αὐτοῖς. ᾿Εκ τότϑ δὴ ὁ ̓ Αςζυάγης ἐπισχώπτων ἔφη, 
Καὶ τί δὴ, ὦ Κῦρε, τὼ ἄλλα μιμάμενος τὸν Σάκων»δχ ἀπεῤ- 
ῥόφησας τὸ οἵνο , Ὃτ; νὴ Δί᾽, ἔφη, ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ χρατῆρι 
φάρμακα μεμιγμένω εἴη. Καὶ γὼρ ὅτε εἷἱξίως σὺ τὸς φΦίλες 
“ἐν τοῖς γενεθλίοις, σαφῶς κατέμωθον φάρμοωχκω αὐτὸν ὑμῖν 
ἐγχέαντα. Καὶ πῶς δὴ, ἔφη, σὺ, ὦ σαῖ, τῦτο κατέγνως ; Ὅτι 
γὴ Δι᾿, ἔφη, ὑμᾶς ἑώρων χαὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασε 
σφαλλομένος. Πρῶτον μὲν γὼρ, ἃ ἐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τὸς παῖδας 
“ποιεῖν, ταῦτω αὐτοὶ ἐποιεῖτε. Ἡάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐκχεχρά- 
σειτε, “ἐμανθάνετε δὲ ἐδὲ ἐν ἀλλήλων ἤδεῖε δὲ χωὶ μάλῳ 

«Αίαιθ 1Ρ56 δέϊατη ντι5 οἴπιβὸ τἰάφηβ δα ἀνα ΘΧ  , βμηύ α6 δἰιμι οβοι!- 
͵δῃ5 ἀἰχὶὶ, Ῥου 511, ϑάσα; ΘΡῸ 16 ἀ6' τηπηθῖο ἀθ]]οϊδτη : πᾶπι δ ἴῃ οϑοίθυ 
ῬΙΠοογηδ οἰοῖο ρῥγεροϊαυ 5, ααὰην ἐπ, [πηραΓ, οἴ νι ΟῚ 1058 ΘΡΊθδηι. 
ἜἌρδρυμπι δηΐτα ρἰποογηϑο, οὔτι Ῥἢηϊαίαιη ἐγααηΐ, αἰϊαᾳπαῃίιμ νἱπὶ ογαῖμο οχ 
οἂ ιαπιδίυμη; ἰὴ 5: ἰβίτατῃ πιδηῖπ ἰη πη ἀθηΐοβ, ἀρβογθθηΐ : θἂ αυϊάθη ἐ8 
ςαυβᾶ, υἱ, 51 νΘηθηιπὴ Ἰη μι ἀθεϊηΐ, 181} ἰος 1ρ5}5 ργοβϑῖ. 'Ταμ νογὸ Ἰοσδυὶ 
ῬΘΙΡΘῊ5 Αβίγαροβ μα, (ἱν, γγο, οϑοίθεβ ἴῃ ΓΘΡὰΒ ϑασδιη Ἰμ Δ ἢ5, νἸηα 

. ΟῚ ΔΡΞοΥΡα σα Ρ Θιια ργοΐίδοιὸ τηθιιθγδτη, αἰΐ, πὸ νθηθηδ δϑϑθηΐ ἴῃ ογαΐθυθ 
Τηϊδία. Ἐπ θη οὗτη τὰ ἀηλΐσο5. ἰῃ Ὡδία ἢ [115 σοην νὶο Θχοθρουῖβ, ρἰαηὸ (6- 
ῬΙΘΠΘΠΔῚ νθηθηλ ν ΟΡ ]5 Θαμ ἰη 5506. Αἴ αυοηδηὶ ρδοίο, ἰπαιῖξ 116, τὰ, 
111, μος ἰης6} 16 χιβί! Ρ Θυὸά ργοίθοιὸ νάθθαμα, παῖ, νῸ5 δὲ τηθηΐθ οἱ οοῦ- 
Ῥογδ {πὰρ 6. Ῥυϊαγ τ Θηΐῃ, αἴι85 ΠῸ5 ΡΈΘΙΌΒ ἰασουα ΠΟ 51} 1115, Θὰ ἱρϑὶ 
ΤΟΙ θας5, Να ΟὨΊΠ65 βίσηαὶ οἰαπιαθαῖβ, οἀμι νοβιηδί τὸ ρἰαηὸ ΠΟ 
Δ} 16 }ΠΠσουθεῖβ ἢ αι οἱ τἱἰοα]ὃ ἀπο ἀμ σδηΘθΕ15; δὲ ἂμ θυ αὶ σαπογοῖ 

ΟἸῖο, Ρ. δὅ. ἘΔ, αἴόπου. Ἡμέρην δὲ 
ἁπασέων μάλιςτα ἐκεῖνην τιμᾷν νομίζουσι, τῇ 
ἕκαςος ἐγένετο. Ἔν ταύτῃ δὲ πλέω δαῖτα 
τὼν ἄλλων δικαιεῦσι προτίθεσθαι. Ζοδίιη. Τ' 
ὃς, Ηϊϑῖ, οπι. βουὶρί, το. χαΐῃ. Ὁ. 684, 

ἃ Λρύσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ κυάθῳ)] Θυφάδῃλ 

οαϊξ, ἸοσαηΣ ἐπ᾿ αὐτης᾽ ΤηΔ]ὺ, Κύαθος δὺ- 
ἴοπλ ὀγαΐ ἴσα τοηθὰ, αφαὰ γἰητιτη ἀθ οτᾶ- 
Ἰογὰ ὨδυγΘραηΐ : αἀθὸαιθ, ἃ πδι 1Ὲ]}, 
ἀρυςὴρ ΔρΡΡοΙΙαΐαν, ἃ Ῥο]Ϊ, Τ΄ 1. Ρ. 575. οἱ 
Ὑ. ὃ. Ρ. 1239 οἱ 1301. 

Ὁ Καταῤῥοφῦσι) Ἐδα5 65 αυὶρρο Τπάϊιοβὶ 
τηδ]ογαπλ ααοχιηδαηλ οχὶν5 ἃ γνϑποηΐβ 
5101 πηδίιογθ πο πθγαπί. Αἴαιι ῬΘ βὰϑ 
ῬΥΙΏΟ5. ἐπ 1 {π||556,. τ γηἰηἰβίγὶ οἶθο5 ρτῶ- 
δαπίάγομίς, ΘΪ485 ἰγαάϊξ δα ᾿Ἐδέατρος, φαοα 
(Ἰηδ ες 15) 65 “ὄνομα "Ἑλληνικόν" ἡ δὲ χρεία, 
ΠΕερσική" ἦν δὲ προγεύςης τὸ πρῶτον, τὸ προ- 
ἤσθιεν τοῦ βασιλέως εἰς ἀσφάλειαν. 

ς Ἐν τοῖς γενεθλίοις ΝΝαϊα] τὴ 5α ηὰ ἀ]6 11, 
Ῥγῷ οἰοσίβ, ᾿θϑοΐαμπη ἐδϑιάμγατια ἐγ πβῖκο- 
απ Ῥογεω. Πρεῖρα οἰηΐ. ΠΤουοᾶοῦ, ἴῃ 

(8 ἩΥΠΊΪ 8ἃ -ττττττττττττ-τοῦ πατρὺς αὐτῷ Περ- 
σῶν βασιλεύοντος, κ᾽ τὴν γενέθλιον ἐπιτελοῦν- 
τος, κατὰ τὸν Περσῶν νόμον, ἡ μέραν -τ-ττττττιττττττν 

εὐ ΡΙ]αΐῖ, ἴῃ ΑἸοὶθ. 1. Ρ. 121. ἘΔ. Βέβρῃ, 
βασιλέως γενέθλια πᾶσα ϑύει ἢ ἑωρτάζει ἣ 
ἈΑσία. Ὰ : 

ἃ “Δμα ἐκεκράγειτε, ἐμανθᾶνετε δὲ, ὅτ. 
116 65, πἰγαϊγιιηι, [θα οΥ 65. 608 ὨΪΠγ]- 
πῃ ααδηΐαπι ἀἰβουΐοβ ἔδοθγαπί. Νοίδη- 
ἄσχη Βὶο δϑβί, Ἰαϊὰβ αἰϊσυαδηίὸ ραΐθγο ατϑ- 
ΘΟΥᾺΠῚ μανθάνειν, φαὰτῃ ΓΑΕ ΠΟΥ ἀΐδοευε. 
Λέγομεν γῶρ, αἷΐ' Αὐἱϑῖου, ἘΤΗϊς. ἥν ὦ Ρε- 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΈΙΑΣ Α΄. ὥι 

φελοίωξ᾽ ἐχ ἀκροώμενοι δὲ τῷ ῴδοντος, ὠμνύετε ὠδειν ὄριξω. 
Λέγων δὲ ἕχαςος ὑμῶν τὴν ἑωυτᾶ ῥώμην, ἐπεὶ ἀναςαίητε ὀρχη- 
σόμενοι, μὴ ὅπως ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθμῷ, ἀλλ᾽ ἐδ᾽ ὀρθθσθωι, ἐδύ- 
νασθε. ἜἘπσιλέλησθε δὲ παντάπασι, σύ τε, ὅτι βασιλεὺς ἤσθα, 
οἵ τε ἄλλοι, ὅτι σὺ ἄρχων. Τότε γὼρ δὴ ἔγωγε καὶ πρῶτον 
χατέμαθον, ὅτι τῦτ᾽ ἄρω ἦν ἡ ἰσηγορία, ὃ ὑμεῖς τότε ἐποιεῖτε" 
ὀδέποτε γᾶν ἐσιωπᾶτε. Καὶ ὁ ̓ Αξυάγης εἶπεν, Ὃ δὲ σὸς πα- 
σὴρ, ὦ παῖ, πίνων ἐ μεθύσκεται, Οὐ μὰ ΔΙ᾽, ἔφη. ᾿Αλλὰ 
πῶς ποιεῖ; "Διψῶν παύετω! ἄλλο δὲ κακὸν ἐδὲν πάσχει" ἐ 
γὰρ, οἶμαι, ὦ πάππε, Σώκας αὐτῷ οἰνοχοεῖ. Καὶ ἡ μήτηρ 

οεἴσεν. ᾿Αλλὼ σί ὥοτε σὺ, ὦ παῖ, οὕτω τῷ Σάχῳ πολεμεῖς - 
Ῥὸν δὲ Κῦρον εἰπεῖν, “Ὅτι, νὴ Δίω, φάναι, μισῶ αὐτόν: πολ- 
λάχις γάρ με Ὡρὸς τὸν πάππον ἐπιθυμοῦντο, προσδροιμεῖν, οὗ- 
τός ὁ μιαρώτατος ἀποχωλύει. ᾿Αλλὼ ἱχετεύω, φάναι, ὦ 

" πάππε, δός ὃ μόι τρεῖς ἡμέρως ἄρξαι αὐτθ. ἸΚαὶ τὸν ᾿Αςυά- 
φὴν εἰπεῖν, Καὶ ὠῶς δὴ ἂν ἄρξωις αὐτῷ, Καὶ τὸν Κῦρον φά- 
γι, Στὰς ἂν, ὥςπερ οὗτος, ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ, ἔπειτα ὁπότε βά- 
λοιτο εἰσιέναι ἐπ᾽ ἄριςον, λέγοιμ᾽ ἂν, ὅτι οὔπω δυνατὸν τῶ 
ἀριςῷ ἐντυχεῖν" σωοδάζει, γὼρ Ὡρός τινας. ἘΠ᾿ ὁπόταν ἥχη 
ἐπὶ τὸ δεῖωνον, λέγοιμ᾽ ἂν, ὅτι λότωι. ἘΠ δὲ πάνυ σποδάξζοι 

Τοϊπϊπιὸ δι γθίῖβ, [χα 8.15 (πιο ορίϊπιθ οδηθγο. ἘΠῚ οὐπι αυΐίδαιο νοϑυίια. 
ΤΟΡῸΓ ϑασυπι ργεραϊοαγαί, ροβίαπιάτηῃ 58] [αἴ Γ1 ΘΧΒΌΓρΡΈ δ 5, Ὥομ τηοαἀὸ πο δά 
ΠΕΙΩΘΥΊΠΩ 58] ΆΓ6, 564 πη ογθοίὶ αυϊάθηῃ βίαγθ, ροΐογαίί5. Εχαϊΐβαμθ ρϑηϊ5 
ΟὈΪΠ, δὲ ἕὰ, ααδὰ ΓΕΧ 65565, οἱ 8} ααα τὰ ἐρδογίι ρυϊποθρβ. Εὴ αυϊάριῃ ορῸ 
ἴὰπο ῥυϊππῦτα αἸαἸοὶ, ἐαυδ! τὸν Ἰοαυθπαϊ ΠΙοομείαηα πος υἱΐαπθ 6856, ααδα νος 
80. ἰθΙΏροΟΙΘ ἰδοϊοθα 15: πυηαυδηλ Θηΐτη ἰδοθθαΐ5. Εἰ Αβίγαροα αἱΐ, Αἱ 
Ῥδίογ τὰ05, 811, αὔτη Ὀ101, Ὠοηπο ἱῃΘὈτϊϑίυγ ὃ ΝΟ ῥτοϊδοιὸ, ἱπαυϊ, Θιιιο- 
ΤΑΘ(Ὸ ΘΓΡῸ ἀρὶτῦ ΘΠ ἀθβίηϊ : ποὺ δἰ πα αὐ!ἀσαδχη τη8}1 ρα. : ΠῚ ΘΗΪΙῊ» 
ΟΡ᾿ποῦ, ἃνθ, ϑὅδοαϑ οἱ ροσυΐα τη ηἸδίχαί. 10] τηϑίϑυ αἷΐ, Θυϊὰ νεγὸ σιιβ88 οδβί. 
ον βασᾶτμῃ ὕβάιο δἀθὸ Ορραρτιοανὺ (()υοπίαχῃ ρῥγοίβοιὸ, παι ΟΥτβ, θυ 
οὐδ : ἤδη ΠΊΘ 5ερρ!ὰ5 δὰ ἀνυτη “ΟΟΌΤΥΘΥΘ. ΡΘΙΟῸΡΙΘηΐθηη; ᾿Π}ΡῈ1 155] 1115. ἰδίαι 
ΡΓΌΠΙΡεί. 6 οὔβοοιο, (6, ᾿π]ΐ, ἀνθ, ἃ τΉ1Π] αὐ (Π] ἀατ1Πὶ ΘΡῸ ᾿πρΡΟ πὰ 
ἴῃ ἰρϑιμτη θχογσθαη. ἴοϊ Αϑίγασοϑ οἱ, )υΔητη νογὸ γί η6 6ἱ ρου αγοϑ τὶ 
ΒοΘροπα αὐΐοπι Ουτιιβ, ϑίδη5. δηπίάθηη, αθιηδἀιποάαμη᾿ ἰδίθ,, ἴῃ δῖ. 
ἀοιηαἀὸ 01 αὐ ρταηάπιτη νοοῖ Ἰησγραϊ, ἀἸσογοτη, ποηάπηι ΠΟΥῚ ῬΟ556 τ 
Ῥγδηαῖο ᾿πίογοββοι  Πδμὴ οὐτὴ 4 θυδάδηη 46 5611}5 τορι οὶ, Ῥοϑί τὶ δὰ 
σορπᾶμη νοηϊγοί, ἀϊσουθιη, σα ἰαναίασ, ὥἴη σπᾶσηο οὐθηαιὶ ἀοϑιἄθυῖο το πό- 

207, Ἑάϊῖ, ΟΧου,, τὸ μανθάνειν, συνιέναι πολ- 
λάκις. Ἐοάδιῃ ἴδγὰ βθῆθι ἃροβί. 1 ΟΟγ. 
ἴγ. 31, ΒΟΥ Ἶ8. οἰἰάτα ἀταξίαν τΟΡΥΘΠΘΏ- 

᾿ ὅ6η8, δοῦ γοῦρο ταν ; ἵνα πάντες μανθά- 
νωσιν, τ ΟἸΠΉ.68 «ἰϊδοιηῇ, ᾿, 6, Ἰοά 6 π1 15. οἱ- 
ἤπδβαχο ογαϊοποτη, μεν οἰρλαι; αἴαπο ἐπεὶ ])- 
ξαπί. 

3. Δρϑῶν παήεττι.} ῬηνΩ ΝΗ Ἠ70 ῬἩΪαπῦ 

Βοιῖπα, ἴῃ ατὰἃ Ραγἰορίαχμα αἰεσαηΐθ» 
ἴοσο ἰπῆηϊνι ροβίζυτη, οσσαγγῖ, Τλ1ο, Ὑ, 
4, 'ς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν. 

Ὁ Δός μοι] δου ηυλιυὶ δογηε[οἴτωη, οοποεῖϊο, 
Ἰὰο γῆ, απο ροϊοδίαίονυ, Αἴαπθ ἰἰὰ ΕΠ 
Ζουοάσι ΟἸΥἸδέσγα ΒΡ ΡΌ] 008. ΘοΙηρο]]ὰ- 
γηΐ, Μάτο, Χ. 57. Δὸς ἡμῖν, ὅζο. Ἰαάψῃ 

Ὡηδοηρ ἄκη ΠΤ ϊ5 απόηιιο ἸΦΟΥΡΘΌΥ. 



- Ὺ- ἶὐ» ΨΩΣ 

ὅδ᾽ ᾿ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι πωρὼ τωῖς γυνωιξίν ἐφιν" ἕῶς "ὥαρων 
τείνοιμι τῦτον, ὥσπερ ὅτος ἐμὲ πωρατείνει, ἀπὸ σᾷ χωλύων. 
Τοιαύτας μὲν αὐτοῖς εὐθυμίος σωρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνῳ τὰς 
δὲ ἡμέρας, εἴ τίνος οἰσίδοιτο δεόμενον ἢ τὸν πάππον, ἢ τὸν τῆς 
μητρὸς ἀδελφὸν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον Φθάσωι τῦτο ποιήσαντα. 
ὅ, τι γὼρ δύνωιτο ὁ κῦρος, ὑπερέχριρεν αὐτοῖς χαριζόμενος. 

Ἐδειδὴ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσχευάζετο ὡς ἀπιόσω πάλιν 
αἱρὸς τὸν ἄνδρω, ἐδεῖτο οὐτῆς ὁ ᾿Αςυώγης κατωλιπεῖν τὸν Κῦ- 
δον. Ἢ δὲ ὠπεκρίνατο, ὅτι βόλοιτο μὲν ἂν ἅπωντο, τῷ πατρὶ 
χαρίζεσθωι, ἄχοντω μέντοι τὸν παῖδο, χωλεπὸν νομίζειν εἶναι 
καταλιπεῖν. "Ἑνθω δὴ ὁ ᾿Αφυάγης λέγε: τὩρὸς τὸν Κῦρον, Ὦ 
παῖ, ἣν μένης τωρ᾽ ἐμοὶ, τἱρῶτον μὲν τῆς ϑὰαρ᾽ ἐμὲ εἰσόδο σοὲ 
ὃ Σάχας ἄρξε;, ἄλλ᾽ ὁπόταν βόλη εἰσιέναι ὡς. ἐμὲ, ἐπί σοι 
ἔσα!" καὶ χάριν σοὶ, ἔφη, μᾶλλον εἰσομῶι, ὅσῳ ἂν πλεονάκις 
εἰσίης ὡς ἐμέἔ. "Ἑπειτῶ δὲ, ἵσποις τοῖς ἐμοῖς χρήσῃ, ὃ ἄλλοις 
ὁπόσοις ἂν βόλη᾽ ὦ ὅτων ἀπίης, ἔχων ἄπει ὃς ἂν αὐτὸς ἐθέ- 
λῃς.. "Ἐπειτῶ δὲ, ἐν τῷ δείπνῳ, ἐπὶ τὸ μετρίως σοὶ δοχϑν ἔχειν. 
ὁποίαν βόλει ὁδὸν πορεύση. ᾿᾿Ἐσειτῶ, τάτε νῦν “ ἐν τῷ σα- 

τδίῃγ, ἀἸσου θι, διμι 6556. ἃριι τητ θτοβ 9 ἀοηθο ππης ΘρῸ ᾿(ἃ οὐπιοῖθη, υἱὲ 
056 π16 ογποῖαΐ, ἃ δά δα ἴ6 ργοβιθοπβ. ΤΆ] ααϊάθηι {{Π|5 ΟΡ] Θοξαιηθηία 
Ἶπ οοπᾷ ριθεραῖ: Ἰητογαϊὰ νογὸ, δῖ ψφαᾷ τὸ ἀπί ἀναμ ἀξ ἀναηου πη 1π- 
αἰρογο ρογοίρουοῖ, ἰἰὰπα ἔοι 6. οὐαί πΐ αἰϊογατῃ ααϊδαθπάπῃ ἰῃ οἃ ρετασοηδᾷ 
᾿ρϑαμη δηἰθνοῦίουοε  τπὶρ Ποῦ δηΐϊπ Ἰεοιοθαίμ Οντιβ, δὶ σπᾷ ᾿πὶ ΤῈ οἷβ στα 
ἤΠισοΥ! ροββοί. ᾿ : 

Ατ οι Ἰὰπὶ δῖαπάδηο, τοάϊπιηι δα νἱγαπν βαιθαι ραγαγοῖ, οὐαθαΐ θα Α.5. 
ἴγασθβ, ὐὐσιιηι τί το] πσποτεῖ, Ἐδὰ νϑυὸ γΟΒΡΟΠαΪξ, 58 ν 6 }}6 αυϊάθηι μαΐτγὶ ἴππ 
ΟΥ̓ Πΐθτι5 στα ΠΟΥ], γθυιρηξατηθη αἰ 1ο116. Θβϑθ ΧΙ δι πηᾶγθ, Ῥαθυαην ἰην ιν 
το ηαποτο, 'Γιη νογὸ δα Ονὐχιηι αἷς Αβίγασθθ, Ο ΠΗ͂, 5ὶ ἀρ "6 πηᾶπ50- 
Υἶδ, Ὀυϊπιῦη αὐ θην ἢ πο αὐδαπο ὅδσαβ ΕἸ πο Προ δὶ, ποα ἴῃ τᾷ 
οὐ ροϊοδίαϊο, αὐ πο, απ ἀοσαηαιθ ψΟἰ ΠΟΥΒ, ἀοοΘθγ6 : δὲ απὸ βερὶ ὰδ δο- Ὁ 
ΟΘ5ΒΘΓΙΒ, ΘῸ Π]8 ] ΟΥ̓ Θ μη, πα, ΠΡῚ ρογαϊομη. Ππαρθῦο. Ἐοιπδ, φαὰῖβ πος 
ΡΥ 5, οἵ αἰ τς αποίοππηαθ νοϊαϑυῖϑ : οἱ οὐπι ΔὈ 1015, ἀτισθ5 ἐθοιῖν 405. 'ρϑα 
ψΟΪΙουῖ5. ἴηβαρον νοχὸ, ἴῃ σεοηᾶ, αὐ [ἃ ἀποι ᾿πῖτα μηθαϊοου ἴθι ΘΟη515- 
ἴρτο ΠῚ ν᾽ ἀθτι", ἀπανπσαηααθ {6 Ϊ: νϊαπὶ ἰθηθ 5. Ῥεγωιογοὰ, δὲ απα-: 

8, “Ἕως παρατεῖναιμι] Εδατλ ἢυ}115 ὙΕΥΌΙ 
᾿ηὐογργθίαιϊομοηι διηρ! θοΐου, ἀπάτη  ατιβα- 
ὈοπὰΒ. (Ληϊμηδᾷ. ἴπ Τῶν Ρ. 285) αἴρονί: 
Ῥγοργὶὸ δηΐτα (πΐ 15) οαέοηδίοηεην. εἰ σαὶ ῇ- 
δῖ; ἀαοπίαμη. αὐ δηλ ἰουγθη 5. ΘΟΥΡΌΤα 
οχίθηιηΐιγ, παρατείνειν 5016 0 ἃΘΟΙΡῚ δ᾽ π- 
ῬΊΙΟΙΤΟΥ ΡΥῸ ἑογφιίεῦε, απΐ φαοαπογμχοίο ογιὺ- 
οταγξ, 

Ὁ Ἐπειτα τάτε] Υυϊεσὸ Ἰοσιίαν, ᾿Επεὶ 
τάτε, Ῥογρογὰη. δοϊϊὸ απϊάθια αἰ] ἰπλὰ 
ῬΥΪονΒ. γοοῖϑ ΒΥΠΆΡα δχοϊάογο ρούαϊε, οὉ 
δἰ] ρντοχὶ μη Βοασηΐοτω. ὅσ 65 ἃχι- 
ἴθπγ Οὐ ἸΘηἶ5, ατιῦ5 δὰ ΘΟ ΤΙ 6ὲ ἸΠΙ οἷα, 

ατιἰθτι5 ῬαοΥ  θτὴ ϑηϊ τσ ΟΒΡὶ ΡΌ556 5ρ6- 
γα αὶ Αϑίγαρβϑ, ἔπειτα οτηῃῖηο ροβία]αϊ, 

ο Ἐν τῷ παραδείσῳ ϑηρία)] ΕΘΙᾺΒ ῬαΥΔαἸ5᾽ 5 
ἸΏ Ο 585 ἃἴθρο, νοὶ ρία Ἰ564116 βῖπλ}}} δἱ οοι- 
ῬοΥῚ8 Θχδιοθηϊ δαϊιβὰ δ Ἀγ, ΘΟηΒΌ6γ6- 
γα ηΐ Ῥουβαυ απ ΓΟρο8., [ἰὰ Χρη, ᾿Ανᾳδ. 1. 
Ὁ. 140, Ἐάϊξ, Βίορη. ἀ6 Οβ]ηἶθ. Ἐ»- 
ταῦθα Ἰκύρῳ βασίλεια ἣν, ἢ, παράδεισος μέγας, 
ἀγρίων ϑηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ 
ἵππυ, ὑπότε γυμνάσαι βάλοιτο, ὅξα. ῬὨΪΟϑίγαΐ. 
(6 Ὑἱῖ. ΑΡο]}}. Ρ. 40, ο. χχχνλ. Μέλλων 
ὑέ ποτε πρὺς ϑήραν γίγνεσθαι τῶν ἐν τοῖς παρα- 
δείσοις χωρίων (γϑγΠὶς ουξαϑεᾷ, ϑηρίων ἕς 



Υ̓ ἢ ᾿ 
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ρωδὲισῳ ϑηρίω δίδωμί σοι, χωὶ ἄλλω ποντοδωπὼ συλλέξω, ὃ 
σὺ, ἐπειδὰν τάχιζςωα ἱππεύειν μάθης, διώξῃ, χαὶ τοξεύων καὶ 
ἀκοντίζων χαταξαλεῖς, ὥςπερ οἱ μεγάλο, ἄνδρες. Καὶ παῖ- 
δας δέ σοι! ἐγὼ συμπαίχκτορως παρέξω" καὶ ἄλλα ὅσω ἂν βό- 
λῃ, λέγων τρὸς ἐμὲ, ἐκ ἀτυχήσεις. ᾿Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν ὃ 
᾿Ασυώγης, ἣ μήτηρ διηρώτω τὸν Κῦρον, τότερω βάλοιτο μένείν, 
ἢ ἀπιένωι. ὋὉ δὲ ἐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ τωχὺ εἶπεν, ὅτι μένειν 
βόλοιτο. ᾿Επερωτηθεὶς δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς μητρὸς, Διὰ τί; Ἐϊ- 

ΗΑ Ὡς πὰς Ζ Ἷ 5) ᾿ " ΠΣ ἀκ. τς λφο Ἃ ἔπι Ζ 
πεῖν λέγεται, “Ὅτι οἴχοι μὲν τῶν ἡλίχων καὶ εἰμὶ καὶ δοχῶ χρά- 
τίςξος εἶναι, ὦ μῆτερ, κχωὶ τοξεύων χωὶ ὠκοντίζων: ἐνταῦθα δὲ 
εὖ οἷδω ὅτι ἱππεύων ἥττων εἰμιὶ τῶν ἡλίχων" καὶ τὅτο, εὖ ἴσθι, 
Ρ], “ -“ [2 9 Ν ,ὕ 9 - Κλ . ΄ 2 7 

ἔφη, ὦ μῆτερ, ὅτι ἐμὲ σάνυ ἀνιῷξἘ ᾿Ἦν δέ με χωταλίπης ἐνθά- 
δ, χωὶ μάθω ἱππεύειν, ὅτων μὲν ἐν Ἰϊέρσαις ὦ, οἵἴμιωί σοι ἐχεί- 

γους τὸς ἀγαθὸς τὼ πιεζικὼ ῥοδίως νικήσειν. ὅτων δὲ εἰς Μή- 
δους ἔλθω ἐνθάδε, πειράσομο! τῷ πάππῳ ἀγαθῶν ἱπήέων κρά- 
σιζος ὧν ἱππεὺς, συμμοωχεῖν "αὐτῷ. Τὴν δὲ μητέρα. εἰπεῖν, 
Τὴν δὲ διχαιοσύνην, ὦ οῖ, πῶς μωθήσῃ ἐνθάδε, ἐχεῖ ὄντων σοὶ 
τῶν διδωσχάλων Καὶ τὸν Κῦρον φάναι, ᾿Αλλ᾽, ὦ μῆτερ, ἀχρι- 
ζῶς ταύτην γε οἶδα. ἸΠῶς σὺ οἴσθω, εἰπεῖν τὴν Μανδάνη». 
Ἁ Ψ, ε ΄ ὐϑάφς- 9 Ψ ,Θ." νΝ 7 
Οσι, φάναι, ὁ διδάσκολος μὲ, ὡς ἤδη ἀπριξόντω τὴν δικωιοσύ- 

ὨϊΠΙΌ ἴῃ Ππουῖ5 συηΐ [ΘΓ 5 {101 εἶἰο, οἵ αἰϊὰ5 οὐ) Βα ΘΘΏΘΓΙ5 ΟΟἰ στη, 4.85 ἴα, 
οὗμη ρυἰπυὰμπη δαυϊίαγα αἸἸσοΥ5, ἀρῚ 8 015, δὲ ἐππὶ βαρ 15. απ 80 }15, 486. 
τηδἀτηοάδηη οΎδ 465 ΨἹΡῚ σΟΠβαθν γ6, ργοβίογποθ ΟΠ βοῦθ5. ρογγὸ {ΠῚ 
ῬΌΘΓΟΒ ρΥφοΡΈθο 3 εἱ αἰΐα αὐεβουσπαιιθ τ! ῃ] ν6}16 {6 ἀἸΧοΥΙ5, Παπασδπι ΠΟῚ 
Ἰηροίγα 5. Ηθο οὗμῃ αἰχίββοί Αβίγαρθβ, ᾿π ουΤΌ σαν ΟὙτ τη τηδῖθγ, τηἃ- 
ΘΙ ψο]]1οὲ, ἃἢ ἀρῖγο. Ἐς δυΐθμη πΙἢ1] οπποίαϊιβ 6ϑί, 564 σϑ] εἴ υ, ν 6116 
88 ΤΠΔΠΟΙΘ, ΤΟΒροηάϊ. Βυνδὰθς νογὸ ἃ γηδίγθ Ἰηξουτορδί!5, ΕΔ ΟὈΥΘΙῚ ὃ 
Ὄ χίβθα ρου! θοίαν, Θυοηίαγη ἀοιηΐ αα]άθηι, πιδῖεν, ὁ απα πηι δὲ βαμη οἵ υἱ- 
δου 6556 Ῥυγϑοϑίδ  ἸΒΒΙ ΠΉ115, 5ῖνθ 58 ΟΊ {15 5:ν 86 180 0}}5. τ 6 415: δὶς δαΐθπὶ 
Ῥτοθὰ ΠΟΥῚ ΓῚ6 1615. Φ 64 }101τ|8 Θαυαπ40. ᾿Π ΘΠ ἸΟΓΘῚη. 6586, 14 ααοά, σοτὸ 
5οΙα5, Τηδίου, αἰΐ, ἵη6 γε οηηθπΐου ἰογαυδί, (ποά 51 πιὸ Ὠϊς γα που], οἵ 
Ραυϊίαγο ἀϊαἸσοτο, οἂτῃ αὐϊάσθι ἀρὰ Ῥογβαβ ἔθ γο, ραΐο τὴ6 1105 ρϑαθβε μὰ 
ΠΟΙ 1} ρΟΥΓ05 (Δ ο ὃ βιρογαίαγιτη : οὐτα νορὸ πὰς δα Μίδαο5 νθῆθγο, 
Ὀοποχθπι Θαυϊζιχη, [οι ῬΓϑοϑίϑ ἢ 1551 1115. Θ΄ 105, ἀν ὸ ΔΌΧΙα [ΕΤΤΘ ΘΟΠΔΡΟΓ. 
«Ἀὰ Ἰυπείίαηι, ᾿παυϊξ πηδίου, Θυοιηοάο ἰιῖο, {Π], Δα ἀἸθοθ5, οὰχ ἰὰ] ΠΠΠης 5ιηὶ 
παρ συ ἢ Ποϑροπαϊαμο (ὑὐγτι5, ᾿υᾳαϊάθπὶ πη, μηαΐοῦ, ἀσουγαϊα 64 1160. 
Θιΐ Δ ΠῚ σοσηϊίαμη οι" ἰηαυ Μαηάαηθ, Οποηϊαγη τὴς πηδρίβίου, αἱΐν 

οὖς λέοντες ἀπόκεινται, 0. Ἰὼ 4. σατχ, ρτῸ 4, Αὐτῷ! Ἐοάᾳαπάαΐϊ Ὠἴο, πῦ ποὸχ ροσί 
δ, 65 Πυ]αβτηοά! ἀδίδ, οσσαβϑίοηθ 56 })- ἐκόύσας, ῬΥΟΠΟΙΊΘῺ αὐτὸς. [πηχπουϊὸ ἱρ αν 
ῬοΥ ἐεγὰ οἰ σοί, οἰοραηίϊα, [10. νἱ1ϊ, Ὁ. δ0ῦ Ῥαθοῦ τοι. Νον. Τορί, Ρ. 271, που γιοῦθ 
εἴ 5θθ, Ἐάϊ. ὅπαῖκοη. Βαγναγα; οριυομα; ἩΡΥτθογαμα ἴῃ Νον. Τοσϑί. βου οὐηδοί, 
ὅπ 1118 Ἰοεὶ8 Πιαυιαῖ αἴϊα σπὶ τπαΐογα ἱπϊοῖα, Ναί, ἵν. 10, καὶ τοῖς καθημένοις ν γώρᾳ καὶ 
σιῶην πιαρηῖδ πεηιοτίδι8. βαϊΠδιδηιο ποῦ. σκιᾷ ϑανάτι, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Μάϊ. ΥἹΙΣ, 
ἡΐμην ψεγαγύη, πγέσεϑ εἰσιδί. ϑραϊίοθϑαβΒ αὐ 1. Μᾷᾳτο. νἱῖ, ῶ0, αἴααο ΠΡ ρῳᾶλι. 
ἤιοου εἴϊφιμυξ δῳΐυαδ, ογενγῖδ μογεηη Δν 7) αατίώ- 

γη ζμ118υ.5 σηισηρε, ἃ ς, ΞΞ- 



Φὴ ΞΕΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

γην, καὶ ἄλλοις χαθίςη δικάζειν. ἹΚαὶ τοίνυν, φάναι, ἐπὶ μιᾷ 
ποτὲ δίκη πληγὼς ἔλαβον, ὡς ἐκ ὀρθῶς διχκάσως. Ἦν δὲ ἡ δί- 
χη τοιάδε: Παῖς μέγας μικρὸν ἔχων χιτῶνα, ἕτερον τϑαῖδο; 
μιχρὸν, μέγαν ἔχονἼω χιτῶνω, ἐκδύσως αὐτὸν, τὸν μὲν ἑωυ] 
ἐχεῖνον ἠἡμφίεσε, τὸν δὲ ἐκεῖνο αὐτὸς ἐνέδυι Ἐγὼ γϑν τότοις 
δικάζων, ἔγνων βέλτιον εἶναι ἀμφοτέροις τὸν ἁὡρμοζονΊα ἑχά- 
φσερον ἔχειν χι]ῶνα. Ἐν δὲ τότῳ με ἔπαισεν ὁ διδάσκαλος, 
λέγων ὅτι ὁπότε μὲν καταςοϑεΐην τῇ ὡρμότΊονἼος κρι]ὴς, ὅτω 

δέοι ποιεῖν ὁπότε δὲ χρῖναι! δέοι, ὁποτέρα ὁ χιτὼν εἴη, τῦτ᾽ 
ἔφη σχεπτέον εἶναι, τίς χ]ῆσις δικαίω ἐςι πότερα τὸν βίᾳ 
ἀφελόμενον ἔχειν, ἢ τὸν ποιησάμενον, ἢ πριάμενον χεχτῆσϑαι. 
"Ἑπειτα δὲ ἔφη τὸ μὲν νόμιμον, δίκωιον εἴνοι" τὸ δὲ ἄνομον, 
βίαιον. Σὺν τῷ νόμῳ ὃν ἐκέλευε δεῖν τὸν δικωφὴν τὴν ψῆφον 
σίϑεσϑαι. Οὕτως ἐγώ σοι, ἔφη, ὦ μῆτερ, τάγε δίχωιω παντά- 
πᾶσιν οἷδω ἀχριξῶς" ἣν δέ τι ἄρω προσδέωμωι, ὁ πάππος με, 
ἔφη, ὅτος ἐπιδιδώξει. ᾿Αλλ᾽ 8 ταυτὼ, ἔφη, ὦ παῖ, παρά τε 
σῷ χκάππῳ δίχαιω, καὶ ἐν ἸΤέρσαις ὁμολογεῖται. Οὗτος μὲν 
γὼρ τῶν ἐν Μήδοις πάνων δεσπότην ἑωυ]ὸν πεποίηκεν" ἕν ΠΠέρ- 
σωὶς δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίχκωιον νομίζε]ωι. Καὶ ὁ σὸς πρῶτος 
“πα͵ὴρ τε]ωγμένω μὲν ποιεῖ, ἃ ποιεῖ τῇ πόλει" τε]ωαγμένα δὲ 
λαμξάνει" μέτρον δὲ αὐτῷ ἐχ, ἡ ψυχὴ, ἀλλ᾽ ὁ νόμος ἐςΐίν" 

τ{ (1 5.181} ρου ίθοϊὸ [8πὶ ΘΠ ΘΙ 1, ναὶ 4115. ἡπαϊσθηυ σοπϑεζυϊί. Αἰᾳὰθ 
δαρὸ, ᾿παπϊΐ, αυδάατη 4] πᾶ πο ἴῃ [Ππ 6 οἱαραβ ἀσοθρὶ, αἱροίῖθ ααΐ τηϊηὰβ 
γοοιὸ Ἰπα!]οᾶβθδοηι. Εὐταΐ διΐθη οαιιβα Πα] πβπηοαϊ : Ῥιον σταπαῖβ, αὶ ρᾶγ- 
νὴ παρ Ὀαΐ {πηϊοαΠ}, Αἰ ̓ πὶ ρΥ στη. Ῥυιθ μη, οἷ πάρι ογαΐ (πηΐοᾶ, Θχοῖί ς 
86 511 αα]ἀθηὴ 11 οἰγοιπι 6 αἸ, {Ππ||5 ἀπίθυη 'ρ56 νϑβίθιῃ ἰηαιῖ., Ἐρὸ ἰρὶ- 
ἴὰ ΠΟΥ Οαιιβ8 ) {4 ]Ο 5, 5ίαἰαϊ ΔΙ θΟ 115 6556 τ ἴπ|5, αὐ πθ γα τη ἢ 
5101 σοηρτπθηΐθμη μαθογοί. Αἱ Πῖς πιὸ νϑυθογαν! πηαρ βίου, 4] ἀϊσογοὶ ἰτὰ 
[δοϊοηάση 6556, βασι ηἋ0 46. 60 αποα σοηρτιθυοὶ ᾿π6Χ Θββθι σομβεϊ[αξιι5 ̓  
οὰηι νογὸ {πα]σαηάτηι Πιουῖζ, τἰυῖιια οϑβϑὲ τὰηΐοη, πος, ἰπαυῖξ, Ἑοηβι ἀθγαηάιιην 
Θϑ586ῖ, αἴιδθ Ῥοββοββϑίο {πα 56 : αὐγὰμη τ 15 (αἱ νἹ ἀρ Πα τοί, ἀὴ απ ἃ 
56 Τλοίδηι, Θμηρίαιηνο ροβϑίἀθυοῖ. οιπαὸ βαθ] οἰθθαΐ 14 6586 ᾿πβίαη, απο 
ἰθρίθιυιβ σοπβιϊατιιηι οββοῖ; αὸὰ νογὸ οοπίγα ᾿ορθβ υἱο θηϊταπ), αγο 56- 
οαηάἀ πη ἰθρθιῦ. [προ Ρραΐ βοηϊθηϊϊα πη ΒΘΠΙΡΘΙ 6586 ἃ ̓ παῖοο ἰογθπάδμη. Τιὰ 
ΘΡῸ 58, πηδίρθι'., αἰΐ, [γα οηηϊηὸ δοσαγαϊὰ ΘΆ]160 : ααδά 5] αυϊὰ (οΥτὸ ρτω- 
ἰογϑὰ τ] Πϊ Ορὶι5 Πιθυ τ, ἀντιβ, ᾿π αἱ, ῃἰς πχθβ ἰ τὴ6 ἱπβιιρον ἀοοθθῖε. Αἰααΐ, 
11, ᾿πααϊῖ, πο Θαθιη. {π|ι5ε 1186 γαῖ ἀρια ἀνα δὲ ἀρὰ Ῥουβὰβ δϑὲ Θοπβθῃ- 
5 011 γοοθρία. Εἰς οηὶπι οἠπηϊπτη ἀρια Μίοο5 86 ἀοτηΐηιιην σΟμ ΒΕ ΓΕ : 
ρα Ῥευβαβ νογὸ 1ὰ Ἰυδίσην ποτα, ἐθαο αὐ αυίϊδαιθ ἰαγθ σαὶ οϑοίθυῖβ 
νἱναῖ. Ας ἰπι5 δἀθὸ ραΐοι. ὈΥΪΠΩ15 ΟΧ ὈΥξοβουθῖο ᾿γδοϑίαΐ, απὸ Ὀγε βίας 
εἰν ας ργεθβουὶρία οἱϊαπὶ ἀοοῖρὶς : ἂς πουτπᾶ οἷ, ποθὴ δῃϊπιῖ ΠΡΙ4ο, 5οὰ Ἰὸχ 
ο8Γ, Οἶνε ἐσίξιν. τιὸ Παστὶς σερδιῖς Ὀογραβ. οἷπι ἀοπηὶ (μοτῖβ, δὶ σθάθαβ, ῃγῸ 



ΚΥΡΟΥ ἸΙΑΙΔΕΊΑΣ Δ΄. Ω ἢ 

“Ὅσχως "ὃν μὴ ἀπολῇ μαωςιγάμενος, ἐπειδὼν οἴκοι εἴης, ἂν 
ταρὼ τούτου μωθὼν ἥχης " ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικὸν, 
ἐν ᾧ ἐςτ τὸ ὥλέον οἴεσθαι χρῆναι ἁπαάνἼων ἔχειν. ᾿Αλλ᾽ ὅγε 
σὸς πατὴρ, εἶπεν ὁ Κῦρος, δεινότερός ἐςιν, ὦ μῆτερ, διδάσκειν 
μεῖον ἢ λεῖον ἔχειν. Ἢ οὐχ, ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ Μήδους 
ἅπαντας δεδίδωχεν ἑαυτῷ μεῖόν ἔχειν; “Ὥςε ϑάρσει, ὡς ὃ σός 
γε Ὡωτὴρ ὅτε ἄλλον οὐδένα, ὅτ᾽ ἐμὲ τὐλεονεχ]εῖν μοθόνἼο 
ἀποπέμψεῖαι. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὼ ἐλώλε, ὁ Κῦρος" τέλος δὲ, ἡ μὲν 
μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ χατέμενε, ἃ αὐτοῦ ἐτρέφεο. Καὶ 
σωχὺ μὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεχέχρο;ο, ὥςε οἰχείως διακεῖσθαι" 
σωχὸὺ δὲ τὸς ωτέρως αὐτῶν ἀνήρτηο προσιὼν, καὶ ἔνδηλος ὧν 
ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν τὸς υἱεῖς" ὥς: χωὶ εἴ τι τοῦ βασιλέως δέο- 
,)7ο, τοὺς τπαῖδως ἐχέλευον Κύρου δεῖσϑω; διωπραάξοσίωι 

, ε Ἃ "“ Ὁ 7 3. ἂψ ε - ἘΠ 
σφίσιν. Ὁ δὲ Κῦρος, ὅ, τι δέοινἾο αὐτὸ οἱ τιοῖδες, διὼ τὴν 
φιλανθρωπίαν αὶ φιλοήιμίαν, περὶ πωντὸς ἐποιεῖτο διωπρατεο-- 
θα.. Καὶ ὁ ̓ Αφυάγης δὲ, ὅ, τι δέοι]ο αὐτοῦ ὁ Κῦρος, οὐδὲν 
ἐδύνωο ἀνΊιλέγεϊν, μὴ οὐ. χωρίξδεσθωαι. Καὶ γὼρ ἀσθενήσων- 
Ἴος αὐτῶ, οὐδέπο]ε ἀπέλειπε τὸν πάππον, οὐδὲ χλαίων οτὲ 

τρί, ὑγτδηηιοαι ἀἰβοϊρ  ηδη 80 ἢος δἀοοίι5, οὐἦα5. αὐἱάθῃι αἰϑοίρίπο 
ἢος ῥγόρυ πη 6βί, υἱ βία αΐ, Ρ᾽τ5 ΟροΥ ΘΓ 6 ἀππτη αἰιἃ ηλ 8}105 ΟΙΏΠ65 Πα ΌΘΓΘ, 
Αἱ ἰβίθ οοσίὰ ρϑίογ (υ05, ᾿παυ ΟΥτιβ, ΔΡΊΟΥ οϑί οἠηηϊηὸ, τηδΐοθυ, 8 ἀοοθη- 
ἄσμι υἱ τηΐπυ5, φαὰτῃ αἱ Ρ]05, 41» ΠαρΡεαί. ΔῃηΟη ν 665, αἰΐ, θα Μθάος 
ΟΙΉΏ65 τηΐηπ5 ΠΘΌΘΓΟ ἀοου 556 αιὰπι 56 ἢ (Φυδγ6 ΠΟΪ] τηθίσθγθ, ηὸ ρϑῖθυ ἢϊο- 
46 ἴα ν6ὶ πηθ, ναὶ δἰΐαμπι αιδπαιϊιαιη ἰἰὰ φἀοοίμμη ἃ 56. αἰμηϊαί, αἱ ΡΙυγα, 
4αᾶχη 4}11, ροββίουθ βίπαθαί. 

Ηυϊυβπιοάι! αυϊάθτη τπυϊῖα ἰοαμπεθαίαν Οὐτβ : ἰδ ἀθιηαμ6, ππδίθυ ΔΡ]1, 
ΓΘ Δη 51: Ογταβ, ᾿ρίαυθ ϑἀποαθαίηγ. ΕΠ αυϊάθπι ἴῃ φ αυδίϊατη βαογαμα σ0ῃ- 
5ιιοίπαϊηθιη Ὀγονὶ 56 ᾿ηβιμπανις ἃ, οἱ (ΑΥΩΔΙ ΠΥ ΟΥ 115. αἰθυθίυυ 9 ὈΥΘνΊΑΙ6 
5101 δουτ ρδίγεϑ ουμ ν]βοηο ἀθνιηχῖΐ, (πὶ τηδηϊϑϑιὸ οβίθμθηο 56 Π]Ϊος 
φοτύτῃ να] ἀδ ἀΠροτα : δἀθὸ υἱ 51 ᾳιᾶ ἴῃ γ6 γορῚ5 Ορϑ ἱπαϊρογθηΐ, ἢ]1ο5 Ον- 
τῦμη τόράγο ᾿υθογθηί, οἵ [ἃ 5101 σοπήοογθί, (ὐγυιιβ ἀπΐθμι, αὐ] σαι Θιιηὶ ΤῸ“. 
σαγοηΐ Ῥθοεὶ, ργῸ πηδηϊζαία 58 σἰογίεθαιθ οὐρα! αΐθ, Ππ|4 Βαιργα οἸηηϊᾶ 
βρθοίαθαΐ, υ΄ οἴἴδοίαμ ἀαγοί, Αἴαϊιθ Αϑίγαρθβ 1086, αυ]οαυ!α ἃ} ὁὺ γιτιβ 
Ροίογοί, γθουϑασγο ὨΪΠμ}} ροίογαΐ, 40 πη οἱ ρα σαγοίαγ. Ἐπ θη οὗχα 
ϑρρτοίδγαΐ, πα δῖ ἃ ἀνὸ αἰβοθάθραΐ, πθάμθ ρ]ογατο ἀπαθδηῃ ἀθβίπθραΐ : 

8. “Θτως οὖν μὴ, ὅ:6.1 “Θπως μὴ, ἐλλειπτι- 
κῶς, 5576 ργαοϊρίοπίο, εἶνε υεἰαπάο, ἀϊοὶ 
βοϊοῖ, ϑυθαυά, ὅρα, φυλάττο, ἃ} 4110 ἢΪ8 
51χῊ}}1 γοτῦο. Ἐφαηάθριη ἱεγὰ Αἰτοϑγῃ 6}}10- 
δἴη Δροϑβίοι! σομοῖβα {Πα Ῥγο 86 ἔουΐ ογαί!ο, 
ἘΡ[68. ν. 33, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοθῆται τὸν ἄνδρα. 
80, ἑὰ ργαβίεϊ, 86, υἱάείο αἱ, ὅζο. ΕἸ, 1 
Τίτῃ. ἱ. 3, ἵνα παραγγείΐλῃς τισὶ μὴ, ὅκα. 50- 
ὉΙΩ6]]. οὕτω ποίησον, ααἱ αἰ1ὃ. φαὰρίατη ἰάθη 
εἰ ξοἰδοδηΐρ ρῃγαϑὶ, ἡ ὰ {αοῖίο, υἱάο, 

Ὁ ᾿Αντὶ τῇ βασιλικῇ τὸ συραννικὸν] Ἡοαζὰ 

αυϊάοτη Μαμημάδῃο ἢ] μη 5101 ΘΑΥΘΥΘ 1η0- 
ποῖ, πὸ, Μοάογαχμῃ ἱγηθαΐα5 ἀἰδοὶϊρ! ηὰ, (γ- 
γΓΠΠ ΠΤ. Ροί 8. φυᾶτη ἤοσο 86 ἰαηάθα 
ργωβίαγοί, Ῥυϊονβ Θηΐπὶ οϑί, οοηίγχὰ φαὰπε 
Ῥαϊογοίαν χεῖρ] ορ. ρα Ῥουβα8 Δα τη]- 
Ὠϊβίγα ποθ. γαΐο, 10γἃ 5101 ταΐὰ ΠΟΡΑΙῸ : 
οἵ, ἂν Αγϊδίοί, ἴῃ ΕΟ. Νίοοια. Ρ. 305, 
ἘΠ, ΟΧομ. τὸ ἑαυτῳ συμφόρον σκοπεῖν" 6}8- 
486 ἱτηρουίατῃ ἰάθη ἀρρεῖαι, 1}. 11, ῬΟΙ͂, 
Ῥ. 340, ἴοπῃ, 11, ΕΔ, ῬΆΥ. παρέκϑασιν τῆς βα- 
σιλείας. 
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ἐπαύεο: δῆλός τε ἣν πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοξεῖτο, ἣ μή οἱ ὁ τάτ- 
πὸς ἀποϑάνοι. Καὶ γὰρ ἐκ νυχτὸς εἴ τινος δέοιτο ᾿Αςυάγης, 
πρῶτος ἠσ᾿)άνε7ο Κῦρος, χαὶ ττάν]ων ἀοχνόταα ἀνεπήδα ὑπη- 
ξε]ήσων ὅ, τι οἴοιἼο χαριεῖσι)λωι" ὥςε παν)]άπασιν ἀνεχτήσοο 
ον Αςυάγην. 3 

Καὶ ἦν μὲν ἴσως ὁ Κῦρος πολυλογώτερος, ἅμα μὲν διὼ τὴν 
παιδείαν, ὅτι ἠναγχάζετο ὑπὸ τὸ διδωσχάλε καὶ διδόναι λόγον 
ὧν ἐποίει, χκωὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἄλλων, " ὁπότε διχάζοι" ἔτι δὲ 
καὶ διὼ τὸ φιλομαθὴς εἶναι, πολλὼ μὲν αὐτὸς ἀεὶ τὸς παρόν- 
σὰς ἀνηρώτω, πῶς ἔχοντα τυγχονοι" καὶ ὅσα οὐτὸς ὑπ᾽ ἄλ.- 
λων ἐρωτῶτο, διὼ τὸ ἀγχίνες εἶνωι, ταχὺ ἀπεχρίνετο᾽ ὥςε ἐχ 

Ζ 3 4 , ΩΝ 3 » ἂν σάντων τότων ἡ πολυλογίω συνελέγετο αὐτῷ. ᾿Αλλ᾽ ὥςπερ 
γὼρ ἐν σώμασιν, ὅσοι νέοι ὄντες μέγεθος ἔλαζον, ὅμως ἐμφαΐ- 
νεταί σι αὐτοῖς νεαρὸν, ὃ χωτηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίων ὅτω χαὶ 
Κύρε ἐκ τῆς πολυλογίας ἐὶ ϑράσος διεφαίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης 
μοὶ Φιλοςοργία" ὥςε ἐπιθυμίαν τις εἶχεν ἔτι πλείω ἀκόειν αὖ- 
σῦ, ἢ σιωπῶντι παρεῖναι. Ὥς δὲ προῆγεν ὁ χρόνος αὐτὸν, σὺν 
τῷ μεγέθει, εἰς ὥρον τῷ πρόςηξον γερέσθωι, ἐν τότῳ δὴ τοῖς μὲν 
λόγοις βρωχυτέροις ἐχρῆτο, χωὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρω, αἰδῶς 

80 Ρϑίδηη ομηηῖθιι5 ἴσαν! 86. ναϊἀὸ ρου πιθβοθσο, ἢΘ Του θέ" ἀΨῸΚ, 
Νοσΐα. ϑηΐπὶ 51 αιιᾷ τὸ Αβίγαρεβ ηαϊσεγοί, ρυϊπιαβ βθηςθθαΐ γτιβ, οἱ οη1- 
ΠΪαηλ 1ΠῚΡΙΘΟΥΥἸ Πλι15 ΘΧ ΠΟ ὈδΓ 5} 15 Γαι πιστιθ ΟΠγ Πα απ1ὲ6 σταΐα ἴΌγΘ ραϊαγοί : 
δ 60 υἱ Αβίγαρθπι ρθη ὰβ 510] ἀθνη ΧΟΥΙΕ. 

ΕΠ εγαΐ αυϊάθηῃ ντιιβ ῥδιϊὸ Γογία556 Ἰοαπδοῖου, Ῥαγέϊμη Οὐ ᾿πβ [ἘΠ] ΟΠ 6 τι, 
ἀπὸά ἂ πηαρΊβίγο οἱ δουιη {περ [ροογαΐ γα οπθηι τϑάάθγθ σορογδίμ, δὲ 8} 
411Π|5. ΔΟΟΙρεγο, αποίϊθ5 [5 αἰσογθί : Ραγπι ααδά, οἂπ) αἰβοθηαϊ 5τπαϊοβιις 
οϑϑοί, 46 ἢ}. {15 1056 Γ θτι5 ΒΟ οθαΐ 605, σα αβοιη γαῖ, ᾿Π ΘΥΓΟΡΆΤΘ, ΠΟ ΊΟ- 
ἀὸ 56 Παθεγρηΐ : οἱ δά θᾶ αιιϊδθουησαθ 411} ἃ 'ρ80 αιξουογθηΐ, ΟὉ Ἰηρθ δ  ἃοιι- 
γη6ῃ, σΟΠ ηϊὸ Γοϑρομπάοθαΐ : [ἃ τπὲ ΘΧχ Π5 ΟἹ θι15 Ἰοσιδοὶζα8 οἱ σΟ] Προγθίυν, 
σὰ αοιηδαϊηοάπηι ἴῃ σοΥρουΐθιιβ, φποίαιοι ἴπ δἀοϊδβοθηϊᾶ σταπάθ5 ἔδοίὶ 
δ ηΐ, ἀρ ράατοῖ ἐδηγθη ἴῃ 115 ᾿πνϑηῦο ααϊάάδηι, απο ΔΗ ΠοΥη ᾿διιοϊζα ἴθ. 
ΔΡρ; ἃ αποαὰθ οχ Ονν ἰοσιδοϊζαίϊθ πο ἀπαδοῖα μου ποοθδΐέ, 566 βἷη)- 
Ῥ]Ιοἰΐαβ οἵ ππᾶρηδ ατιορδηγ. ὦ ΔΙΠΟΥΘΠῚ ΡΓΟΡΘηΒΙΟ ἢ τ 6Χχ 60 415 Ρίυγα ἀὐ- 
πὰς δια ϊγο ππᾶρὶβ ορίαγοί, απᾶτα ἰδσθητ δάθββδθ. Ῥοβίαθδην νϑγὸ δι ρι5 
δ}, ἃ ΟΠ διοΐἃ ΠΟΥΡΟΥῚΒ πιοΐοθ, δα εθίαΐθπι ργοάπχουαΐ, χαᾷ Ριυθουίαΐθηὶ 
Ἴτη αἰτηρογοῖ, {1} ραποϊουῖθιι5 συ! ἀθη νου 5, νοσέσῃθ θα δίϊου ὑϊ θ τυ 

Ὁ “Θπότε δικάζοι] Ἡδοίοηὰβ ἰη Ρ] δ. βαϊιε 8 Μή οἱ ὃ πάππος, Κ«α.1] ΟΥμπαίτι!, θὰ 
ΑἸ ἰϑιηθῃ ΕΠ νὴ Ἰοοο, 50}1 ἱηβουνὶξ, Ῥσόποση. δῃοϊϊξ. οἱ, αὐ οἱ 

2118 101 βο]οὴηΐ Ῥαγίϊοι οο; 488 αὐ το ἀδ- 
τὰ, Γ,αἰῖη τ Ἰἰη στο γαΐϊϊο ποὴ ρΡαζίαν. Εἰ 
115 βαπὸ ἴῃ ἰηΐουργοίαπαδ χαᾶνῖ5. ρουϊοάο 
ΟἸ 5518, 510 5818. σοηδίδ Ϊξ βοηΐθηΐα, ΘΟ Π- 
βίαι: οἵ σοηπϑβίγιοίϊο. [Ιὰ νοτὸ δὶ ἰηΐθυ 
Ἰοσοηάστῃ ἢαΐ, ατγϑὶα πῖοχ ρουὶξ νϑηιιβίδϑ; 
Εἴ ΔΓ68 βϑυύτηοηὶ Αἰΐοο δἀδυθίθο γαῖα πα 
ὈΓΔΤΤΟΙ 5 Πα ἃ ὈΘΥΌΤΗ ᾿τητ  Ἰ  ΠὍ τὴ 56 ΠΤ στ: 

ΘΔ ΠῚ ΒΤ Οϑοδηΐ, 

δαϊῖ5, ἃ δικάζοι. 
Ἰθοϊομοπι διά οπποίδηϊου γϑοθρὶ, ργῶ- 
βουξίγτα οἵη οὐ παμ ἔδυὰ ϑιυηθηἀ ἸΟΥ τ ηὶ 
Δ γΟσ ἢ τη ΕΠ 685, οἱ Οοάδχ δἰΐδι Βοαὶ, 

Αἴᾳφιο δἃ φυϊάεδιη δά- 
τηἶδ88, Ἔχρϑαϊία πηϑρὶβ δὲ βαπέθηξια, οἱ 115. 
ας ἀθ Ογτὸ ζπἀϊοϊυπι Θχγσσηξο, Πγθοοδε: 
Βούδηξ. ςσῃϑοηΐίαηρα. 
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δὲ ἐνεπίμπλατο, ὥςε καὶ ἐρυθραίνεσθαι, ὁπότε συντυγχάνοι 
σοῖς τρεσξυτέροις χαὶ τὸ σχυλωκχῶδες, " τὸ πᾶσιν ὁμοίως 
προςπίστειν, ὀχέτι ὁμοίως προπετῶς εἶχεν. Οὕτω δὲ ἡσυχαί- 
σερος μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνεσίαις πάμπαν ἐπίχαρις. Καὶ 
γὼρ ὅσα διωγωνίζοντωι πολλαίχις ἥλικες πρὸς ἀλλήλος, " ὀχ 
δὲ χρείσσων ἤδει ὧν, ταῦτω τρόχαλεῖτο τὸς συνόντας, ἀλλ᾽ 
ἅπερ εὖ ἤδεὶ ἑαυτὸν ἥττονω ὄντω, ταῦτω ἐξῆρχε, Φάσκων κάλ- 
λιον αὐτῶν ποιήσειν. Κωὶ χωτῆρχεν ἤδη ἀνωπηδῶν ἐπὶ τὸς 
ἵππους, ἢ διαχοντϊόμενος, ἢ διατοξευσόμενος ἀπὸ τῶν ἵππων, 
ὥπσω τιώνυ ἔποχος ὦν ἡττώμενος δὲ, οὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτθ μάλιζα 
ἐγέλα. Ὥς δ᾽ ἐκ ἀπεδίδρασκεν, ἐκ τὸ ἡττᾶσθαι, εἰς τὸ μὴ 
ποιεῖν ἃ ἡστῶτο, ἀλλ᾽ ἐχωλινδεῖτο ἐν τῷ πειρᾶσθοωιν αὖθις βέλ- 
ΞΊον ποιεῖν, τωχὺ μὲν εἰς τὸ ἴσον ἀφίχετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἣλι- 
κιώταις᾽ ταχὺ δὲ παρήει, διὼ τὸ ἐρᾷν τὸ ἔργο" ταχὺ δὲ τὼ ἐν 
σῷ παραδείσῳ ᾿)ηρία ἀνηλώκει, διώχων χαὶ βάλλων χαὶ χωτα.- 
παίνων᾽ ὥξε ὁ ᾿Αφυάγης ὀκχέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν ϑηρία. 
Καὶ ὁ Κῦρος αἰσθόμενος ὅτι βολόμενος ὁ δύναιτό οἱ ζῶντα 

αἴααθρ νεγθοιηάϊεθ δα θὸὺ ρ᾽θηῖβ οὐαὶ, αἱ δἔϊδη} οὐ θ βοθυθέ, στη οὐνταβ Ποσϑὶ 
ΞΘΠΪΟΥΙΡΕΒ: Π66 [81 ΔΙΏΡ] 15 σαἰα]οὐαγα ΠΠπ|ΠῈ ΤΟΥΘ ΠῚ, 410 ποιηρὸ οὐηπῖθι5 
5ΒΙΠΉΠΙΘΓ ΒΒ Π Π60 5οϊεηΐ ὉΠπάθγθ, ἰθηχογὸ πΠ 646 πὶ σοί ηθ!. Αἴαὰθ Ἰὰ 
4υϊοέῖον βαηὸ ἤΠοραΐ, αἵ 1[Π σΟΠρΡΥΘΒΒΙ 5 ΟΠ ΠΪηΟ ρογρταΐιβ. ΝῺ σαθϑοοσηααθ. 
ἸΏΪΘΓ ἐξ 408165 5ϑαρθηυμηθγὸ 5ο]θηΐ 6556 σουίδηλῖηδ. ἢ ἢ15 ΠΟΠ δα 6ἃ βοοῖίος 
5105 ργονοσαβθαΐ, (188 56 πιϑὶ Πὰβ ἴθηο ΓΘ πονθϑγαΐ, 564 ἴῃ ΡῈ 5 56 [Δ δε ἸΟΓ θη 
6556 σοττὸ 5ογοί, ΘΟ ἀιιοΐου οταΐ, 58 πηϑ] ὰϑ 115 ἰδοίαγυμῃ πα αθη5. 281- 
606 δαἀθὸ 1η Θ΄τ105 1Π51}1γ6 ἱποϊρ!εραΐ, να] [Δ ου]α,ν 6] βαρ τα 5 ΘΧ δατι5 ΘΠ. ΒΒΌΧΕΒ, 
οὐπη ποοάπτη δαπο ἀρίὸ ᾿πβιάογα δαπηοάϊηη 5οἶγοῖ : ααδά 51 ν]ποθγθίαν, 'ρ8568 
5101 Ρἰυντη τη τἹάθηβ 1Ππάθραί. ἘΠῚ οἀϊη, ργορίογοὰ ααδα Ξαρογδγθίαν, 
᾿απάαυδασυδηη ἀδίαπρογοί δὰ ἀρθι ἴῃ αυΡυ5 ἔπογαΐ ἰηίθυϊοι,, 56 δϑϑιἀπὰ ἴῃ 
ΘΧΡΟΥΙΘΠἀ0 νου ΕΓ, 51 ΓΟγβ5 ροϑβοῖ δα θη ρου ἹΠ5 ΤᾺ ΟΘγ6, ὈγονῚ χα! 6 πὶ 
Θ5βθααπίι5 Θϑί, αὐ Θαυϊαημ 0 μα: 6ββοῖ ὁ απ} 1015: ὈΓΟΥῚ δῖα, Οὐ γοὶ βία- 
ἀϊυτη, ἃ ἴογροὸ δοϑβαάδθηι γϑ αἱ : ὈγΟνῚ ἀθπίαιθ ἔθγαϑ αὰερ ἴῃ ΠΟΥ 5 ογδηΐ, 
Ῥογβεαμπθηάο, ἰδγϊθηάο, ἰηϊου θη σοηΐδοϊξ : πὰ αὐ Αϑίγαρὸϑ ππαὰ ἔογαβ 
6 (ΟΠ σογοί διη  ] Πὰ5 ποὴ Παρ γοῖ, Οὐντιβ δυΐθηὶ οἂπι βοῃβἰσβοί, πη ῬΌ556 

ἃ Τὸ πᾶσιν, ὅτ. 510, γ6 1 ΟΡ (ΙΠ115 γδρτις- 
ὩΆΠθυ5 ΠὈγ15, δυο αγ] Ιοοῦση ΠῸης 
ἀἰσθθογα δοηβιϊ. τῷ δηΐ ἡΠπ4, φιοά 
δηΐϊοὰ Ἰοροθαΐαν, δα τὸ σκυλακῶδὲς Ἡρυί,- 
4αῦτη γαΐοσεϊ ροίοβί ; οὔτω (δήθ 1ά Ρο5- 
τι]οΐ Ἰοοὶ βοηίθηία. Μοποπάμπτη οἰϊϑη 
οϑί Ἰθοίογ, ἴῃ ααυϊθυπάαμη 6115 νοσϑιῃ 
ὁμοίως ργοχίτηδ δραποηίΐθιῃ οὐ; δὰ ἴου- 
58η ἀδ οοἰι8δ, αυοά οϑάθγη τηοχ ἰζθγιτη οὐ- 
οαχτῖί. 56(, π60 δἀδθὸ ἱποοηάίία 681 γθρθ- 
το, υὐ δά δᾶπ νἱίαπάδχη ἀοϊθηα κἱζ 
ἈΠ Ογὰ ὁμοίως ; Ὧ6Ο 4] ἄστη ἀΌΒα16 56 η5015 
Πρ ΕἸ Ρ ΠΙΟ ἩΠγογ 15 ὩΡΡη86 ῬΟ55ε6 ν᾽ ρθη 

Ὁ σὺχ ἃ κρείσσων ῃδει ὧν] Ἐκ ΟΥγτὸ ΘΧθιη- 
Ῥίαγα. δὶ ϑυσηδηΐ Δαἀοϊθβοθηΐθβ; 115, "1 
ΘΧΘΙΌΘΗαΙ5. ΘΧΟΟΪΘ ἀἸβαθ. δἰνα ΘΟ ῬΟΥ 5 
βῖγθ δηΐτηὶ (Δ ου]]Ρ5, φαοά ἰογεί υ{}}15- 
βίσαιη. Ἐπ αυΐρρα 5686. δου Πα Ι γαίίο, 
ΒΘΠΘΥΟΒΙΟΥΘΙΩ 8ρ͵χαΐ ᾿ΠἀΟ]Θηλ, ΔΪΓΔ ΠΏ 
Ἰηἀϊσαΐ ποη οβίθηΐαγο νἱγ5, 56 ῬΥΟΤΊΟΥΘ- 
το, υἰγάφασ ργοάϊτο, οαριοπίομ. Αἰαὰθ 
᾿ϊὰ ἐογὰ Ῥοτηρείτιθ, διοίογο ϑ}]υ8ῖ, ΗΪ8- 
ἴοΥ. Ἐγαρτηθηΐ, 1. θ, Ρ. 88, ἘΔ. (δμΐ, οι 
αἴαογὶδι8 8αἰζιι, οὐ, υεἰοοῖνηι8 συγδιν, ΟἸΔΗ, 
φαἹ δ υοσίρ που α} αἵ. 
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“παρέχειν, πολλόκις ἔλεγε πρὸς αὐτὸν, Ὦ πάππε, τί σε δεῖ 
ϑηρία ζητᾶντω πράγματα ἔχειν, ᾿Αλλ᾽ ἢν ἐμὲ ἐχπέμτηῃς ἐπὶ 
)ήραν σὺν τῷ “είῳ, νομιῶ, ὅσω ἂν Ἰδὼ ϑηρία, σέ μοι ταῦτα 
τρέφειν. ᾿Ἐπιθυμῶν δὲ σφόδρα ἐξιέναι ἐπὶ τὴν ϑήραν, ὀκέθ᾽ 
ὑμοίως λιπαρεῖν ἐδύνωτο, ὥςπερ παῖς ὧν, ἀλλ᾽ ὀχνηρότερον 
τροςῇει. Καὶ ἃ πρόςθεν τῷ Σάχῳᾳ ἐμέμφετο, ὅτι ἐ παρίει 
αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον, αὐτὸς ἤδη Σάκας ἑαυτῷ ἐγίγνετο ἃ 
γὼρ Ὡροςῆει, εἰ μὴ προΐδοι, εἰ καιρὸς εἴη" χαὶ τῇ Σάκα ἐδεῖτο 
πάντως σημαίνειν αὐτῷ, ὁπότε ᾿ ἐν καιρῷ εἴη εἰσιέναι, χαὶ 
ὁπότε ἐκ ἐν καιρῷ ὥξφε ὁ Σάκος ἤδη ὑπερεφίλει αὐτὸν, ὥςπερ 
χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες. 

᾿Επεὶ δ᾽ ὃν ἔγνω ὁ ᾿Αςυάγης σφόδρω αὐτὸν ἐσιθυμᾶντα 
τῆς ἔξω ϑήρας, ἐχπέμπει οὐτὸν σὺν τῷ «ϑείῳ, καὶ φύλαχας 
συμπέμπει ἐφ᾽ ἵππων Ὡρεσζυτέρες, ὅπως ἀπὸ τῶν δυσχοριῶν 
Φυλάττοιεν οὐτὸν, καὶ εἰ τῶν ἀγρίων τὶ Φανείη ϑγηρίων. Ὁ ὃν 
Κῦρος τῶν ἑπομένων προθύμως ἐπυνθάνετο, ὁποίοις αὶ χρὴ ϑη- 
ρίοις πελάξειν, χαὶ ὁποῖω χρὴ ϑωῤῥοῦντα διώχειν. Οἱ δ᾽ ἔλε- 
σὸν ὅτι ἄρχτοι τε πολλὸς ἤδη πλησιάσοωντας διέφθειραν, καὶ 
λέοντες, χαὶ χάπροι, καὶ παρδάλεις" αἱ δὲ ἔλαφοι, καὶ δορχά- 
δες, χωὶ ἄγριοι ὄϊες, καὶ οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι, ἀσινεῖς εἰσιν. Ἔλε- 
γον δὲ χαὶ τῦτο, τὸς δυσχωρίως ὅτι δέοι φυλάττεσθαι ἐδὲν 

αὐτῆι, ἰαχθίβὶ σα ρογεί, νἱναβ 5101 ἴδγαθ ῬγΌΘγο, ἐξα θυμῃ βοβρὸ δἰοααθθὰ- 
ταν, Ὡυϊὰ οριῖβ δβί, ἃνθ, ΕΓὈῚ πιοϊ βίαι 1 ΘΟΠΘΟΪΓΘ Πα Ι5 ἔθ ογθαυὶ ἢ δὲ 
γηρἀὸ τ6. οὐ ΔΥΆΠΟΌΪΟ νϑηδίμηι θη βου 15, Ρυ αν Θυ , ΘΙΔΒΟΠΠΘΙ6 ἴδια 
νἸάθγο, θᾶϑ (8 τη] αἰοσθ. (Οὐχ διΐθη νϑῃθιηθηΐου σαρογοῖ δα νθηδ ἤθη 
ΘρτΘα 1, ποη ἀπιρ Ἰὼβ ᾿τὰ, αἰ Οἀτη Ῥαον οββεῖ, θβ]αρὶαγα ροίογαϊ, 5βεα σπποίΐδη- 
τὰς ἀντὶ φάρα. Εἰ απὸ δηϊοὰ ϑασεθ ντο νογίοραξ, σαδα διιπὶ δα ἀνιΠὶ 
Ποη Δαιηἰξογοὶ, ἴῃ 115 [ατὴ 5101 ἔρ56 ἅθθαΐ βϑασαϑ: ΠΟῚ ΘηΪπ δα θαΐ, ὨΪδὶ ργῶ- 
ν]αἸββθί, ἀἢ 6Θϑβθί ᾿ϑσηροβίναση : ϑδοδιησῃθ τοραθαΐῖ, ΟἸΏΠΪΠΟ 510] βιρῃϊοαγοί, 
φυδηᾷο ἀοοθάθῃαι ἰθηριιβ Ορρουϊιηιηι 6βϑθί, δὲ αιαμμάο ΠΟῊ 6ϑϑθΐ : ἰΐϑαιϊθ 
Ἶαπὶ ϑ'δοαβ διμη, μου ὃ δία οἴημοβ 811], τὶν ποθ αἰ Πρσοραί. 

Ῥοβίαιδμι ἰαῖταν σορηονὶξ Αγ αροῸ5 νϑΠθι το Υ διιπλ Θχίγα ΠΟΥΤΟυ ἢ 56Ρ- 
ἕα νϑηδγὶ ΟΡ 6, θυ ΕἸ δατα ππὰ οπλ ἀνιποιΐο, οἵ οιιβίο 65 βίμαα! ταϊ εξ ἴῃ 
Θα 1115 ἐρίαϊθ ργονθοίίουθβ, 411 δι ἃ ἰοοἿ5 ρα 115 βουναγθηΐ, δἴαιιθ ἃ ἔδτο- 
ΟἸΟΥΙΡα5. ΘΒ 115, 5᾽ αὰὰ ἀρρατογοῖ. ὔὐντιβ ἰρτίαν ἰδοῦ! ἃ μΐτηο Ομ 65 ΡοῚ- 
οπποίαίιι5. δϑῖ, αὐ ιιβη μη [115 ἀρρυορΙ απ ΠΟῊ οϑϑϑί, ααᾷδνθ οροῖς 
ἴθγοὶ διιάδοίοι ἰηβϑαιῖ. ΠῚ ἀπΐθιη ἀἰοοθαηΐ, ὈΓΒῸ5 ΘΟΠῚΡ] ΓΒ. οἰϊηὶ αἱ ΡΓΟ- 
Ῥἰὰδπ δι 6ὸ5 δοσθββογδηΐ αἰ ηἰᾷ556, ᾿θηχαιθ ἔθοη68, δὲ ΒΡΤΟΒ, δὲ Ῥαγοβ : σθ- 
νὰ 5 δι 6Π},) δὲ σαργθα8, οἱ ονδὸβ βι νϑβίγοβ, δἵ ἈϑΙΠῸ5 ΒΓ νΘΒΙΧ65, ΠΙΠῚ ὩΟΘΘΙΘ. 
Αἀάοθδηὶ οἱ {Ππι, ᾿πιροαῖτα ἰοσα 110. μιϊητὶβ απὰνῃ ᾿οβίϊαβ Θ586 σανϑηάᾶ : 

ἃ Ὅπότε ἐν καιῷ} ῬὨγαβὶτα ἰρϑατα οοάθτα ἀπέςειλε, ὅς 6. ἰϑῶρογα. 56. σο ἐσθ ἀ15 ἔτιο- 
ΦΘΌΒ Ὠδροίῖ, Ταιο, χὰ. Τῇ, Καὶ ἦν καιρῷ: ἘΠ0τ|5 ΟΡ ΒΟΥ ΠΟ. 
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ἧττον ἢ τὼ ϑηρία᾽ πολλὸς γὰρ ἤδη " αὐτοῖς τοῖς ἵπποις χατῶ- 
χρημνισθῆνωι. Καὶ ὁ Κῦρος τοῦτα πάντα ἐμάνθωνε Ὡροθύ- 
μως" ὡς δὲ εἶδεν ἔλωφον ἐχπηδήσασαν, πάντων ἐπιλωθόμενος 
ὧν ἤχϑεν, ἐδίωχεν, οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν, ἢ ὅποι ἔφευγε. Καί πως 
διαπηδῶν οὐτῷ ὁ ἵσῶος πίστει εἰς γόνατα, κωὶ μικρᾷ κακεῖνον 
Ὁ ἐξετραχήλισεν᾽ ὁ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμενεν ὁ Κῦρος μόλις πως, 
χαὶ ὃ ἵσπος ἐξανέφη. Ὥς δὲ εἷς τὸ πεδίον ἤλθεν, ἀκοντίσας 
χαταξάλλει, τὴν ἔλαφον, “ χωλόν τι" χρῆμω χωὶ μέγα. ὍὋ 
μὲν δὴ ὑπερέχωιρεν" οἱ δὲ φύλακες προςελάσαντες, ἐλοιδόρον 
αὐτὸν, χαὶ ἔλεγον εἰς οἷον κίνδυνον ἔλθοι" καὶ ἔφωσοαν χατερεῖν 
αὐτῷ τῷ πάππῳ. Ὃ οὖν Κῦρος εἰςήχει, χωτοξεξηχὼς, καὶ 
ἀχούων ταῦτα ἠνιᾶτο. Ὡς δ᾽ ἤσθετο χροωυγῆς, ἀνεπήδησεν 
ἐπὶ τὸν ἵππον, ὥςπερ ἐνθεσιῶν χοαὶ ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ ἐναντίε 
χάπρον τιροςφερόμενον, ἀντίος ἐλωύνε καὶ διατεινάμενος 
εὐτόχως, βάλλει εἰς τὸ μέτωπον, χωὶ χωτέσχει τὸν χάπρον. 
Ἔνταῦθα μέν τοι ἤδη καὶ ὁ ϑεῖος αὐτῷ ἐλοιδορεῖτο, τὴν ρο- 
σύτητω ὁρῶν. Ὁ δ᾽, αὐτῷ λοιδορθμένε, ὅμως ἐδεῖτο, ὅσω αὖ- 

τη] ο5. δηϊηὶ αἰϊαυαηαο πὰ οὐ} 10515 ΘΕ 15 ΡΟΣ ργθυαρία ἰοσα ρΥδοοἰρ ίο5 
ἙΟΙΤ 556. Πφος βαηὸ ΟΥγβ οπηηΐα ργοιηρίθ ἀἰξοθθαῖ: οὐ νογτὸ σογνϑι 
ΟΠ οηΐθιη νἹἀἸϑβοί, ΟὈ 15 οὐ πὴ αὲ6 ἀπαϊογαΐ, ᾿ηβθααθθαῖαγ, η1{1} δἰ πὰ 
βρεοΐδηβ, αὐᾶτη αυὸ ἔυρεγεί. Αἰ δαμπὰβ. 6}5 ποϑοῖο «αοιη 0 ΡγΌ51 165 
ςοηοίαϊς ἴῃ σοητα, ραγαπηαυς αὐ! ααϊη οἵ πὶ ἀθ οοἶΐο ᾿ΥΘροΙΡΙἰθ}1 : 
ψογὰηγ δηϊτηνογὸ Ουτιβ οὰῃ απδάδηῃ ΟΠ Πουαίθ τηΪιεοϑὶῖ, οὐ δα ατι5 ἜΧΒΕ- 
Ἔχ. Ῥοκβίαθδιηῃ διιΐθπι ἴῃ Ὁ] Δη 6 νϑηϊῖ, σουναπι ἰδοῦ] ν]θγαΐο βίθγηϊί, 
ῬΟΪοἤγϑιη βδηθ οί τηδρτιϑηαυθ. ἴρβθ ἰρίτῦ σαπαϊο Θχϑι θθαΐ : αἱ 
υδίοαο5 οὐπη δἀδαυϊβββθηΐ, δαπὶ ΘΟ] γραὈδηΐ, ἱπαϊοαθαηΐαιιθ ααδηΐαμ ἴπ 

Ῥουϊουϊαπη ἀθνθηϊββοί : οὲ δα αν ὙΠ] 56 «ἰοἰαίαγοβ αἰθθαηῖ. [ίδαιο 
Ογγιβ, οὐμη 6χ δαῦο ἀθβοθηάϊββοί, σοηβ, οἱ πδοο δυάίθηβ ΔηρΘ δία. 
ϑρά υδὶ οἰαμηογοιι οχϑιά 55εΐ, ἢ δαχαμη τἰγβ115. ἐπίπθο ἰαηηιδη ἴαχοΙο 
διοία5, 1Π51}}1| : οἵ οἂπι ρυϊπηλπι ἀρτπὶ Θχ δάνθυβο τι ηΐθ σου πογοῖ, ΟὉ- 
Ὑἱάτη δαπαπι ἱποῖϊαϊ : Ἰδουϊόαθθ ρογ ὃ οοηίοτίο, {τομίθιη [οΥ1ἴ, ΡΥ πη ι6 
Ῥτοβίγαν!τ. [0] νογῷ δου ἀναηοιη5 οἰ), νδᾶ 6]115 δι δοιᾶ, γΘρυθ θα]. 
ἈΦ 116 άπηθη Ὁ 60 1ἰὰ τοργοῃθπαθηΐθ ρϑί τ, αὐ ααφοοπηα8 ᾿ρ56. σδρίββου 

8. Ἦ δη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις] Ἠῖο Ἰοοὶ ρΥῶροβ. δοϊἁχη νοὶ αΐδθ56, δαααχῃ, παοιηρὸῶ, ἴ) β'Θμιια 
σὺν ΟἹ ΠΠρ5᾽η Ῥαϊεαγ: απ85 ἀδοβί οἰϊλγη, 6θο- 
ἄστη ρ᾽δηὲ τηοῦο, ροοϑὶ. 8. 4. Καὶ ἀνέθη ὁ 
καπνὸς τῶν ϑυμιαμάτων ταῖς προςευχαῖς τῶν 

αγίωνε 

θ᾽ Εξετραχήλισεν] ΛΑ ἤμχπο Ἰοούτα τλ1]68, 
ΘΟ 6551: ΒΙΘΡΔΠΙ8, 416 πὶ 86 ἰάθη 
γϑα ἀξ, εἰ ράγινην αὐξιυΐέ φυΐη εἰ, ἐποιι580 οοἷ- 
πα, τε σεγυΐοεηι, {γεροΥ. ΤιΘΧΊΟΟΡΥ, 
αὐΐοχηῃ [ἴα ἐκτραχηλίζω, οἱ ἐκτραχηλισθῆναι Ἰῃ- 
ἱοτργοίοηίυν, υὖὁ πὰπο ἐχουοηϊ, γὰηῸ 
δοἰιπι Πγατρετιάϊ, τπιοϊϊοπουῃ, 115. ἐγ ρυιδηΐ ; 
πομ γογὸ, αἱ νυ] ΒΘΡμδηιι8, υἱγᾶτηαιδ 
πσα}. Μ|ΙῺΙ αυϊόοτη υἱάοίαγ ΧΘΠΟΡΌ, 

Ἰορϑύτη ἄς σοῦνῖοο βαἃ, απ ηλ ΠΟ ΡΥΘοἱ- 
Ρἰ [886 ὕγγαη. Δάοθὸὃ αἱ Ἰοοι8 1η06}}1}ς:| 
ἀοθοαΐ, ἢοη ἴαμα ἀθ. ἡγαπροηαδ οοἰϊὶ ααὰπι 
ἂς οαὐοηαϊ ρογῖουο, Νὰ τοοχ βοαυϊίαν, 
οὗ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμενεν ὁ Κῦρος μόλις πως, ὅτ. 

Ο Καλόν τι χρῆμα] ὝΟΧ χρῆμα, αϑ5 τ) 
γοῦι5 ἰγαοίαπα 8 Ἰοοῦτα ὨλΌογα δοίοί, δὰ 
γ65 δηϊπηαΐδϑ γϑηιιϑίδ τηϊσγοΐ. Ῥαγὶ 040 
οαῃάρχῃ Δ ῃἰροῖ αν ρ᾽ ἃ. ῬΏΘΡη155, Υ, 200. 
ἘΚ. Οδηΐ, φιλόψογον γὰρ χρῆμα ϑηλείων ἔφυ, 
Νοο αἰ οΥυ Τογοάοί. 1. 1. Ὁ. 14. ἐν τῷ ᾿Μυσίω 

᾿ " ΄ 

Οὐλύμπῳ συὸς χρῆμα γίνεται μέγτι. 
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σὸς ἔλαξε, ταῦτοω ἐᾶσαι οὐτὸν δϑνωι εἰσχομίσαντω τῷ πάππῳ, 
Τὸν δὲ Θεῖον εἰπεῖν Φασὶν, ᾿Αλλ᾽ ἣν αἰσθητῶι ὅτι ἐδίωχες, ὁ 
σοὶ μόνον, ἀλλὼ χωὶ ἐμοὶ λοιδορήσετωι, ὅτ᾽ σε εἴων. Καν 
βόληται, φάνοι αὐτὸν, μωςιγωσάτω, ἐπειδάν γε ἐγὼ δῶ αὐτῷ. 
Καὶ σύ γε εἰ βόλει, ἔφη, ὦ “εῖε, φσιμωρησάμενος ὅ,τι βόλει, 
σῦτο ὅμως χάρισαί μοι. Καὶ ὁ Κυαξάρης μέντοι τελευτῶν 
εἶπε, ΠΠοίει ὅπως βέλει" σὺ γὼρ νῦν γε ἡμῶν ἔοιχας βασιλεὺς 
εἶναι. Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἰσχομίσως τὼ ϑηρίω, ἐδίδο τὰ τῷ 
πάππῳ, καὶ ἔλεγεν ὅτι αὐτὸς ταῦτοω Φηράσειεν ἐκείνῳ. Καὶ 
τὸ ἀκόντιω ἐδείκνυε μὲν ὃ, κωτέθηχε δὲ ἡματωμένω, ὅπϑ ὠετο 
τὸν πάππον ὄψεσθαι. Ὁ δὲ ᾿Αζυάγης ἄρο εἶπεν, ᾿Αλλ᾽, ὦ 
παῖ, δέχομαι μὲν ἔγωγε ἡδέως, ὅσω μοι δίδως" ἐὶ μέντοι δέομαῖ 
γε τότων ὀδενὸς, ὥςε σὲ κινδυνεύειν. Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Εἱ τοΐ- 
γυν μὴ σὺ δέῃ, ἱκετεύω, ὦ πάππε, ἐμοὶ δὸς αὐτὼ, ὅπως ἐγὼ 
διωδῶ τοῖς ἡλικιώταις. ᾿Αλλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη ὁ ̓ Αςυάγης, χαὶ 
ταῦτω λαζὼν διαδίδα ὅτῳ σὺ βάλει, χωὶ τῶν ἄλλων ὁπόσῳ 
ἐθέλεις. Καὶ ὁ Κῦρος λαξὼν, εδίδο τε ἄρο, τοῖς παισὶ, χαὶ 
ἅμα ἔλεγεν" ᾿ 

᾿ς Ὦ παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυωρᾶμεν, ὅτε τὼ ἐν τῷ παραδείσῳ 
“σηρίω ἐθηρῶμιεν" ὅμοιον γὼρ ἔμοιγε δοκεῖ εἶνωι, οἷόνπερ εἴ τις 

“ ,ὔ »ὝἬ -“ “ Ἁ 9 “- “ “ δεδεμένο ζῶα “ηρῴη. Ἡρῶτον μὲν γὼρ ἐν μικρᾷ χωρίῳ ἦν 
ἔπειτω χαὶ μιχρὼ χαὶ ψωρωλέοω" καὶ τὸ μὲν αὐτῶν, χωλὸν ἦν" 
σὸ δὲ, χολοςζόν. Τὼ δ᾽ ἐν τοῖς ὄρεσι χαὶ λειμῶσι ϑηρίω, ὡς 
μὲν κωλὼ, ὡς δὲ μεγάλο, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. Καὶ αἵ 

απϊηιαΐϊα, «(ὦ ἀνιὴὶ αἰΐδυτα ἃο οἱ ἄγ 858 ρογῃογοί, Αναπουΐαπι δυΐθης 
ἰχῖβδθ ἰδγαηΐ, Αἴ 51 16 ἕως Ἰηδθασαίαηι 6556 βοηϊαΐ, ΠΟ [6 5Βο᾽ ἅχη, 564] πὸ 
ΘΠ, (11 ῬΘΓΠ  βθυῖηι, ΟὈ] ΠΡ θΠ. Ἐλαγα νου θογεῖ, ᾿πα 1} 1116, βιχαϊάθης 
τὰ νο]οί, ροβίαιατη πῶς οἱ ἀθάθεϊτη. (πΐη ἰὰ ἀποημ6, αἰξ, ἀναπ οι] 6, 5ζ 
Ἰοί, φιιοαν!β ΒΡ] είπσηι 6 τὴθ βαμϊζο, τηοαὸ ποὺ τὶ ρας σοτῖ5. ΕΠ 
ὐνάχαγοβ βαηδ ἰαηάθιῃ ἰηαυϊ, {Π| νοΐθ5, [αοἶτο : ἀπῖρρΡ6 ἔπ Ἰατι ααϊάθηη τὸχ 
ΠΟΒίΘΙ 6556 ν] 6.15. Αἰαιο [ἃ Οὐτιιβ, {ΠΠπ{15. [δ γ15, οἱ ἀδθαΐ ἄνο, οἱ 56 Παὰς 
ΠῚ νθηδίιη 6556 ἀἰσοραί. «αουΐα νογὸ πο {16 φαϊάθῃ οδἰθπάθθαϊ, οὐαθηΐα 
ταιηθη 18] ἀδροβαθγαΐ, ἈΡὶ ἀνιῃ δὰ νἰβισαπ ρυΐαθαΐ. ΑΕ ΑρΡῸΒ5 δαΐθηῃ ἰπ- 
αἰ, ΤΑΡΘηΐου οαυϊάθῃ, ἢ}], ἀοοῖρῖο, ααδοουηαιθ πῃ] ἀοηὰ5 : 566] ΠΟΓΊΙΠΥ 
τατηθη ΠῈΠ|Π|5. δὶς ορθὸ αὐ ΕΠ ργορέογοὰ φῬουϊουϊασι δἀθαηάαμη 511. Ε 
Ογγιβ αἰΐ, 51 ΘΓΡῸ χὰ ποῇ Θρθ5. Οὔβθογο ἴθ, ἄν, Θὰ πΉΪΠῚ ἃ, υἱὸ 16 Υ ἐδ αιιαϊος 
αἀἰπεϊθιιατη. ὅϑπιθ νϑγὸ, ἢ]], γθβρομαῖε Αβίγαρθβ, οἱ ἤξθο, οἵ οχ 8115 αιξ- 
ὈΠΠΟῸΘ ν θυ 18, δὲ ἸΠΘΥ α05 {01 νίδαπι {πο Υς αἰδίσθαιθ, Ιΐασαθ Ογτιβ θα 
βυγηρία 6ἔ ριιου 5 ἀαθαΐ, οἵ βίῃ} αἰ σοθαΐ : 
Ο ρποτῖ, τὖ σουτὸ Ὠπρα θ ηλιγ, οὐπη ἴδγαβ 1185 ᾿π 5θρί5 Πουίογιπι νΘηαϊὉ- 

ΤΣ 5᾽ΠῚ1Ϊ6 φηΐϊ. 1 αυϊ ἀοὴ 556 νἹ θῖν, φαθιηδατηοά μη 5ὶ 415 Προ 
ἈΠΙΠΊΔ ἴα, νϑηδγοίαν, Ῥυϊπιὰμη οηΐπι ἴῃ δηρτιδίο ογαπὲ ἰοοο : ἀοἰπαὸ ἐθηϊιθα 
δὲ βοδθίοϑς : δἵ αἰϊαὰ αυϊάσην θασμὶ οἰαάα ογαηΐ, ἃ πηεα., 6 πτιϑο 
Ἰη πιοηεῖδηα ἔδυορ 5ΠΠῚ οἱ ὈΓΦΤΙ5. απὰτα παπὶ θυ ῃγο, απὰπι πᾶ σηξρ, απὰπι 

»ὐνν ἕ 
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μὲν ἔλαφοι, ὥςπερ τηνωὶ, ἥλλοντο Ὡρὸς τὸν βρωνόν" οἱ δὲ 
χώπροι ὥςωερ τὲς ἄνδρας φασὶ τοὺς ἀνδρείος, ὁμόσε ἐφέροντο" 
ὑπὸ δὲ τῆς πλατύτητος ἐδὲ ἁμαρτεῖν οἱόντε ἣν αὐτῶν χωλλίω 
δὲ, ἔφη, ἔμοιγε δοχεῖ χωὶ τεθνηκότω ταῦτα εἶναι, ἢ δῶντα ἐκεῖ- 
γὼ τὼ περιῳχοδομημένω. ᾿Αλλὼ ἄρω ἂν, ἔφη, ἀφεῖεν καὶ 
ὑμὼς οἱ πωτέρες ἐπὶ τὴν Θήρων Καὶ ῥῳδίως γ᾽ ἂν, ἔφασαν, 
εἰ ᾿Αςξυώγης κελεύοι. ἸΚοωΐ ὁ ζῦρος εἶχε, Τίς ἂν ὃν ὑμῶν 
πρὸς ᾿Ασυάγην μνησθείη, 'Τίς γὰρ ἂν, ἔφωσαν, σ᾽ γε ἱκανώ- 
τερος Ὡεῖσωι, “᾿Αλλὼ μὸ τὸν Δίω, ἔφη, ἐγὼ μὲν ἐκ οἱδ᾽ 
ὅςτις ἄνθρωπος γεγένημοι" ἐδὲ γὼρ λέγειν οἷός τ᾽ εἰμὶ, 6δ᾽ 
ἀνωξλέτειν πρὸς τὸν σόππον " ἐκ τῷ ἴσϑ ἔτι δύνωμαι, Ἢν δὲ 
τοσῶτον ἐπιδιδῶ, δέδοιχο, ἔφη, μὴ παντάπασι βλάξ τις ἃ ἦλί- 
ὅνος γένωμαι. Ἰϊαιδάριον δε ὧν, δεινότατον λωλεῖν ἐδόκον 
εἶνωι. Καὶ οἱ παῖδες εἶπον, Ἰ]ονηρὸν λέγεις τὸ πράγμα, εἰ 

δ δον ε νυ" ": Ἕ ᾿ ΄ ,) 3. ἍὉ ᾿ 
μηδὲ ὑπὲρ ἡμῶν, ἂν τι δέη, δυνήσῃ πράττειν, ἀλλ᾽ ἄλλϑ τινὸς 
ἡμᾶς τὸ ἐπὶ σοὶ ἀνάγκη δεῖσθαι. ᾿Ακόσας δὲ τοῦτο ὁ Κῦρος, 
ἐδήχθη" χωὶ σιγῇ ἀπελθῶν. " διωαχελευσάμενος ἑωυτῷ τολμᾷν, 

μπᾶ νἱϑε  Αἰαθθ σον αὐξάθι, ἰδ μθθατη νοΐπογθβ, δὶ οἰ υτΩ βαξι 
το] δηίιν : ΔΡΥΪ νογὸ, απϑιηδἀιηοάϊιμ) ἰοσῖοβ νἶγοβ ἤώσογο ἀἸοπηΐ, δανογϑβὶ 
Ὀτορὸ ἐδγθραμπιν : οἵ ὑγὲθ ἰαϊϊπάΐηθ ἤθυὶ Ππομ ροββοί, αἱ δ 115 ΔΌΘΥΓΑΓΘΒ : 
Ῥυ]οΒτίοτος ἀθηΐαμθ, αἱΐ, τη! ] αυϊάθιῃ ᾿δ6 δεϑέϊω νἱ ἀθηΐιγ 6556 ν6] τηοσίαδθ, 
φαᾶτῃ νῖνϑο 16 5ϑρίβ ᾿ποΐαβθθ. Νυχη νογὸ, ᾿Π4υ], νῸ5 δ ραγθηΐθβ ν8- 
πδΐαπη 'γ6 ΡΟΣ ογθηΐ ἢ ΕἸ (Δο] ὃ αὐϊάδηα, αἱαηί 11, 51 Αβίγαρθβδ ἠιθθαΐ. 
Ἐπ᾿ ὕγευβ. ἱπααυϊῖ, (ϑδυὴ5 Ἰρίτυν νεβϑί ἀρυὰ Αβίγψαρθιη τηθη!οηθιη ἰθοο ἢ 
υΐβηδιη, ἀϊχοσιηΐ 111, τηδρὶβ δα ρειβυδάθηάιμμ [6 ἐπουὶς Ἰἀοηθαβ ἢ Αἵ ρῥγο- 
(εοτὸ, πα 0}, ΘρῸ αὐϊάθτα 41 ΠΟΠΊΟ ἰϑοίι5. 5᾽ηι ΠΘΒΟΙΟ : ΠΘΟΠΙΘ ΘΗΪΠ ἈΨΆΠΩ 
ἉΠΟααΐ ροβϑαπι, ὨΘΩ 6 [81 ΔΙΉΡ "5 ΘΧ ἐραθ0 αΠ|85] [πγὸ τοβρίοοσο δὰ 
41 ἰδίστη ρα ον] μος ἤν60Ὸ Δοσθββουϊί, νυθουν, παῖδ, ηὸ ἤΘΡ65. ἰαϊαυβαθα 
οΟἸηηἶπο ἴδμη. Αἱ ραρυυα5 οὔτ δβϑότη, ἴῃ ἰοφαδηάο ΔΟΘΥΥ 5 6586 ν]άθ- 
θαγ. Τυΐ αἀϊσοραηΐ ριοτῖ, δία ὃ σου ραταίαμη γθηϊ ΠδΙγα5, 51 πὸ ποβ- 
τᾶ αυϊάθηη οαιιϑᾶ, Ὁ αὐϊὰ ορτβ ἔποσῖε, «υὐϊάαπαμη ἀρσθγο ροίθυϊβ, 566, αυοα 
1 16 68, [ἃ ΠΟ 15 αὖ 8110 ᾳφυοάδηι πθοθββουϊὸ 511 ροίθπάσμη. Ηος οὐπὶ 8ι- 
αἴθβει ὐὑὐταβ, δηΐτηο ΔΘ Ρ αἴ : οἵ οὐ πη ἰδοϊίιι5. 80 11556ῖ, βόψαιθ 'ρ88 δά δι:- 

ἃ ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δία] Αῃηΐθα, μὰ τὴν Ἥραν. 
ϑ5'οα εοο 10γὰπαϊ ἰογτηια Ὠαϊο ἰοοο ρΡὰ- 
γη σοηγθηϊαΐ, οἷγα ῬΟΥΒΔΓΆΓΩ 5ῖγ6 ἀτε- 
ΘΟΓΈΠ ΤΟΥ ἰοααὶ ἱπ|6 } απ ΧΟΡ ΠΟΗ. 
Ῥογδῖϑ δηΐχῃ Πα] τὴ οταΐ Ὠυστηθη, φποά ὅιι:- 
ΠΟΗΪ, ΄υλτη αὐτοὶ οοϊαέγο, γοϑροηάοαί. 
Ἀρμά Πο5 ϑυΐδτη του] 6 γ86 5 βοΐ, οἵ ἀθ τηὸ- 
τυ αυοίαιοί ΤΩ ]]6Υ65. ἰτηϊίαν] νοΐ, 
ῬΟΓ 685 γᾶτο Βο] Θθαηΐί. Τὰ (ετὰ Ρ]ιανοΥ. 
δὶ Ῥαγίουϊατη Νή. ΗΠ θο ἸμϑΌΡΟΥ ποβίγα 
Ἰροῦο διοίογιαία ΜΗ, Βοά!. ἢγιηαίαγ, 
ΘΆΠΊΘΙ16 ΟΙΏΠ65 ΟΡΕΪ πος ποία» ΠΏ ρΓΟΒ5] [ἢ 
οτὰ δχῃὶθοηί. 

Ὁ Ἐκ τοῦ ἴσου) [πίογριοί, μυ}5 Ἰοσι 015 
μη παι 8556 011 οξ5ο νἱἀδηΐαν. Θοηβα, 

αἰΊ ορί που, δϑὲ : Οὐγύχη ἰδη θη ὑποπτήσσειν 
᾿ποῖροτο, οἵ σθυθυθυὶ νυ, 4ιθῖη ΠΟ 78}} 
ΘΥΩΡ "5, τις Ὁ 1818 Θά Δ !] 6, δάϊγα αἴαῃια 
ΠΟΘῸΣΪ ΒΒ, 

Ὁ Διακελευσάμενος ἑαυτῷ τολμᾷν] 5.110 (δγὰ 
Ῥοδίϊοο, δὰ οἵηηϊα, ᾳφὰ ἂἀ(6 Ὑϑηῃδίϊοηθ 
ΟΟΠ ΘΒ τηοαὃ ργοοθϑβογδηΐ, ἀθβουρϑιέ 
οὐ δημπηαν Αποίου, ἨΠῸ φυοααθ Ἰααὶϊξ 
6715 ἱπρσοηίαμι ; οἱ ριδγαιη, Ποη βθοὰδβ ἃ6 
Ἡογοὰ 4πθγαν 8 ἩΠΊθι5, δηϊ μα. ΠΟΥ“ 
δι ργοργῖο οχοϊίζαηίοιη ἱπάϊιοϊ!, ϑίο 
Θηΐμῃ Ροδία, 80 ]6., ᾿ 

Στῆθος δὲ πλήξας, κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ. 

Τέτλαθι δὴ, κραδίη, ἔἕςο, ΟάγΒ8, ὃ,Υ, 17 
ὅτο, 
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εἰσῆλθεν, ἐπι ϑλεύσας ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι τρὸς τὸν 
πάππον, ἃ διαπράξειεν αὑτῷ τὲ ἃ τοῖς παισὶν ὧν ἐδέοντο. 
Ἤρξατο ἐν ὧδε" , 

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ πάππε, ἤν τὶς ἀποδράση τῶν οἰχετῶν αὶ 
λάξης αὐτὸν, τί αὐτῷ χρήση; τί δὴ ἄλλο, ἔφη, ἢ δήσας ἐργά- 
ζεσθαι ἀνωγχκάσω : Ἢν δὲ αὐτόματος σοι πάλιν ἐπέλθῃ, πῶς 

7 γγι,7 ΝΥ. “1 ᾽ὔ δ ὦ ὸ Ω δ᾽ ποιήσεις "ΓΙ δὲ, ἔφη, ἢ μοωςιγώσως οὐτόν γε, ἵνω μὴ αὖθις 
“ ἜΜ. , 3.8 - 7 3. εν , ς ᾿ 

ἀρ ποιῇ, ἐπειτῶ ἐξαρχῆς πῶλιν ὉΜΝΕΝ χρήσομαι ᾽ Ὥρα ὃν. 
ἔφη ὁ Κῦρος, παρασκευάξεσθωι σοι εἴη ὅτῳ μαςιγώσεις μι, ; 5 ΑΗ" ᾿ ὡς βελευόμενον γε ὅπως ὠποδρῷ, λαβξὼν τοὺς ἐμοὺς ἡλικιώτας 
ἐπὶ ϑήρων. Καί ὁ ᾿Ασυάγης, " Καλῶς, ἔφη, ἐποίησως ὥροει- 
πών᾽ ἔνδοθεν γὰρ ὠπαγορεύω σοι μὴ κινεῖσθωι. Χαρίεν γὰρ, 
ἔφη, εἰ ἕνεκο χρεοδίων τῇ ϑυγωτρὶ τὸν ποῖδο, ἀποξουχολήσα!- 
μι. ᾿Αχούσας τοῦτω ὁ ἸΚῦρος, ἐπείθετο μὲν χωὶ ἔμενεν ἀνιω- 
ρὸς δὲ χωὶ " σχυθρωπὸς ὧν, σιωπῇ διῆγεν. ὋὉ μέντοι ᾿Αςυά- 
γῆς, ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν λυπούμενον ἰσχυρῶς, βουλόμενος αὐτῷ 
χαρίσωασθωι, ἐξάγει ἐπὶ ϑήρων χαὶ πεζὸς πολλοὺς χαὶ ἱπ- 
πέας συνωλίσως, χωὶ τοὺς ποῖδως, χαὶ συνελάσας εἰς τὼ 
ἱππάσιμω χωρίω τὼ “δηρίω, ἐποίησε μεγάλην Φήραν. Καὶ 
βασιλικῶς δὴ αὐτὸς πορὼν, ὠπηγόρευε μηδένο; βάλλειν, “ πρὶν 

ἀδηάαμι ονγίαίιιθ οϑϑθί, ΡΥ Θσβ5 Θϑί; γὸ βθοιμὴ ἠδ θογαίᾷ, ααᾷ τΤαϊοηθ νπηι 
ααδλη γαϊηϊμηᾷ οὐ]. Το] δᾶ ὩΠ]Ποαπθγοίαγ, βρΊ απ16 ἀὸ ΡαθΥ δ. αἴιδθ ρϑίουθηί, 
ΟΟΠἤΠοογοί. 510 σΊ ΠΡ ΟΥ̓ΒῸΒ οδί : 

Ἀλῖς τὶ, ᾿παυῖξ, ἀνθ, 51 ΓΤ μγἰοσιι 6015 ἀπ αρου τ, δὲ ϑυμ ΡΥ ποη θυ ὶβ, 
ἀπ ἀθ οὸ (ϑοΐατιιβ 55 Ὁ Θιυπ αἰ, αἰΐ, απὰτη οὖ νἱ ποίην Ορὰβ [ἌΘΟΓΘ οο- 
σὴ} ἢ Αἱ 5] Βροῃίθ διιὰ δ ἰ6 γάϊουῖί, ααμ ἰᾳοῖθ5 ἢ υϊ αἰ. ᾿παυϊξ, αιιὰμ» 
αξ Θὸ νϑυθου θυ οῦ5ο, πὸ μος ἰΐθγαπι ἰδοϊαί, ροβίπας πὶ ἀηθὰ ΓαγΒιὶβ εζ8Υ 
Τϑρι5 ογρὸ Ε}ὀῸῚ {πϑυὶϊϊ, ᾿πχαϊ Οὐγῖῖβ, ράγαγο (0 16 ΨΘΥΡΌΥΘ5, ΠΌΪΡΡῸ 4] 
ΠΟΙ ΒΙ πιπλ ἰῃ ἰού αι, γαϊΐοπμθ δράμῃ), δα βειῃγε 5. ἃ νϑηδηάηι ΠΊΘΙ5 
ἐαΆ}Π 0.5. Εἰ Αϑίγαροβ, Ρουθ6}1ὃ, ᾿παπῖ, (οἰδεῖ, αὶ ΡΥ ϑοαἸχθυῖβ : οχ ὡραϊ- 
θι15 ΘΠ πὸ το ππονθὰς νοῖο, Ναιῃ θ6 ]ὰ ΓῸ5 {που 4. ̓μ αἱ, 5}. σαγαποι δ: 
ρΡγαϊἃ, {Π|1τὸ φεο Π]τπὰ οναραῦὶ βίηαηη. ἤξοο οὗν δι ἶββοὶ (γυιβ, ράγθθαι 
116 φυϊάθῃν ἂς γηδηθθαΐ : 566 οἀπη Πιοοβίιι5. θββϑί, {Ἰβίϊαθ σαί, Ρουρϑίιιὸ 
5:16 θαϊ.. Αϑίγαρσοβ ααίθπη, τἰθὶ θαμὰ νη θη "5 ἀοογο αῇῖιοὶ Ἰπι  ]Θχογαΐ, 
ΨΌΪΘἢ5 Οἱ ΓΘ} σγαΐϊδηι [ἈΘΘΥΘ, ΨΘη Δἴ ΠῚ} ὈΥΟΙΟἸΒΟΙ ΓΕ : οἱ Ὡλ}15 ρα Ἰτῖθιι5 δα]. 
τἰθυιβαιιθ, ἂς ῬΌΟΥΙ5. διϊα ἢν), σοδοί5, [Ὁ Βα 6. ἰὴ ἰοσὰ ΘΟ Πα, σου 5ὶξ, 
ΠΡ Δ Π) ΨΘΠΔΌΟΠΘΙΠ ἰηβιϊπ|1. (Δ οἱ 'ρ56 τ ρῖο ΟΠ ἈΡΡαΥαϊα ῬΥΈΘΒΘΉΣ, 

ἃ Καλῶς, ἔφη, ἐποίησας προειπών] αγδοὶ ἰἈΓ ΠῚ 6556. ἀϑϑουϊξ, Π8 6 γ σθιὴ σκυθρωπὸς 
οἸεραηΐθυ οὶ καλῶς ποιῆσαι ἀἰοαπΐ, Ου}Ὲ5 
αοία Ργοθϑηΐ ἰδ ἀδηΐαιιθ. Ἐαημάθτα Ῥγῶ 
58 Τϑυαηΐ οἰοσαηίϊατη Εναηροὶ, γονῦα, Αοί. 
Χ, 33,-τ ---υὐἧἦἠ τε καλῶς ἐποίησας παραγενό- 
μένος, 

«Ὁ Καὶ σκυθρωπὸς ὧν] ἘΣ Γᾶ556 ΘΧ 00 1060 
οοσμβίας Ὅλη. Ηρ πβίαηι; "οἴη, ἃ Τμὰς. 
Χχὶν. 17. Ἐ Χοτοῖς, Βαόν. νυ, 994. Ἐφ θυ! 

ἄδ ἐγ δέν ὈΒΌΓΡΑΥΟ. 
ὁ Πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη βάλλων] Νροΐδπι 

58π|ηὶ, τη ὃ τηοογηΐθυη, Ὀθηθίοϊο Αβίγα- 
5.65 Ἰηβισηϊ γιὰ ]σογο αίααθ ἀμ οΥὶ βέτι:- 
(οὶ ; Ἰἀδόσαο γοσίαηχ {1 φαθάϑηη Βοηο- 
ΓΘ ΟΟΙΪ 65. ᾿γοβίαγα γοϊαϊ. Ἐθρίθιις 
αυΐρρε 5ιυιὶβ Ῥουβαβ ἰδηΐαχῃ ἐγ θ 1556 8 ο΄ 
οὐχ α5, ὉΠΊΩ νϑηαίίον» τ ᾿ 
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Κῦρος ἐμπλησθείη βάλλων. Ὁ δὲ Κῦρος οὐκ εἴω χωλύειν' 
᾿Αλλ᾽ εἰ βούλει, ἔφη, ὦ πάππε, ἡδέως με ϑηρᾷν, ἄφες πάντας 
σοὺς χοτ᾽ ἐμὲ διώχειν ἃ διαγωνίζεσθαι, ὅπως ἕχωςος τὸ κρά- 
σισὼ δύνωιτο.ς Ἐνταῦθα δὴ ὁ ᾿Αφζυάώγης ἀφίησι. χαὶ ςὼς 
ἐθεᾶτο τοὺς ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὼ “)ηρίω, χωὶ Φιλονεικοῦντας, 
χοὶ διώχοντας, κωὶ ἀκχοντίζοντας. Καὶ τῷ Κύρῳ ἥδετο, οὐ 
δυναμένῳ σιγᾷν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽, ὥςπερ σκύλαπι γενναίῳ, 
ἀναχλάξοντι, ὁπότε πλησιάζοι ηρίῳ, καὶ παροκουλοῦντι ὀνο- 
μαςὶ ἕκωςον. Καὶ τοῦ μὲν χατωγελῶντω αὐτὸν ὁρῶν εὐφρο- 
νετΌ, τὸν δέ σινὼ καὶ ἐπαινοῦντω οὐτὸν ἠσθάνετο οὐδ᾽ ὁτζωςτι-. 
οὖν φθονερῶς. 'Τέλος δ᾽ οὖν, πολλὼ ϑηρίωα ἔχων ὁ ᾿Αφυάγης 
ἀπῇει. Καὶ τολοιπὸν οὕτως ἥσθη τῇ τότε ϑήρῳ, ὥςε ἀεὶ, 
ὁπότε οἷόν τε εἴη, συνεξῆει τῷ Κύρῳ, ἃ ἄλλους τε πολλοὺς 
παρελάμβανε, χωὶ τοὺς παῖδας, Κύρου ἕνεκα. Τὸν μὲν δὴ 
“λεῖσξον χρόνον οὕτω διῆγεν ὁ Κῦρος, γτᾶσιν ἡδονῆς μὲν χαὶ 
ἀγαθοῦ τινος συναίτιος ὧν, χωχοῦ δὲ οὐδενί. 

᾿Αμφὶ δὲ τὼ πέντε ἢ ἑχκωΐδεκχω ἔτη αὐτοῦ γενομένο, " ὃ 
υἱὸς τῷ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλέως, γαμεῖν μέλλων, ἐπεθύμησεν 
αὐτὸς ϑηράσω; ὃ εἰς τῶτον τὸν χρόνον. ᾿Αχούων οὖν ἐν τοῖς 

σοίυϊε ἐδεῖτο ἀπμθη απ 8}, ΡΥ βαιδηλ Οὔγυτιβ (ουϊθηἦο παι αίιι5 εββοί. Αἱ 
Οντιβ θην αἴΐος ῬΥΟΠΙθΕγΘ ΠΟ Ῥδ55115 δϑί : 560 5ὶ νἱβ, ἰῃ πηι, ἀνθ, Ἰπουπαὸ 
16 γϑηδ τ, 5116 ΟἸΏΠΘ5 ΠΠΘΟΒ ΘΒ ΠΙΆ }65 ἸΏΒΘ 1 οἱ σϑιΐατο, οἴ αυΐβαιθ ορ!τη 
Ῥοβϑί. Τίμη νογὸ ρϑυιηϊδιί Αβέγαροϑ : βίδηβαμ βρθοίαραί ἀθοουϊαηΐοα σοη- 
τγὰ ἴδγαβ, 5ἰυἀ!οβθαι ἐπξ67" 586 ΘΟ ΘΠ ἀθηΐθβ, ρουβθαπθηΐθβαμο, οἱ Ἰασυ]ηΐθ5. 
Αἰᾳιθ γγυβ ἀο]δοίαθαίυν, 41 ργφ νοϊαρίαϊο 51:16γ6 ΟῚ ροϑββοί, 564, φῬη6- 
ΤΌΒΙΙ5 Δα πατ σαΐαΪιι5, οἰατηόγθιη δἀθγοί, οὔτ ἔθυε ἈρρΥοριαυᾶγοί, δὲ ἈΠ 
ἀπθιηα6 ποιηϊηδίπ ΔρρΟἢ Δη5 Ἔχμουίαγθίι. Υ αἰ ἀὸ διϊαγη σαθάθθαΐ, οὰηὶ 
ομη πῆς αυϊάοθιη ἀθηιάοιο, ἢ απ ναὸ 51η6 υ1]ἃ ργογϑὰβ αν! αἸᾷ ἰαιάαγο βθη- 
τἰοραί, 'Ταπάρῃ, ἀἰβοθβϑι Αβέγαρθβθ πιαϊΐαβ [Ὁγ 5 βθοη ἢ θ6η5. «αμηαιιο 
αὐθὸ νϑηδέϊομο 118 ἀοἰδοίαίιι5 Θϑί, αὐ θη ρου, αιιοίϊθα φαϊ θη Π]σογθί, οἰμπὶ 
Ογτο οχῖγοί, αβϑυμηρί5. ἕυμη τη} {15 8115, τὰ ρ6 115, Οὐχὶ ργαϊᾶ. 11 μος 
5θηὸ τηρᾶο χηδχὶ μηδπὶ [ΘΠ] ρΟΥ15 ραγίθμν ἐγαάποθθαΐ (ὑγτῖβ, οπηηῖθιιβ νοὶ. 
ταῖϊ5 φαϊάθηι ἃὸ θΟΩΣ ΔΓ 10} 08 Διιοΐου, Π18}} δυῖθηη ΘΙ ]ηΪ. 

Οὐχ νογὸ οἰτοῖτον σα! θοῖηι βεάθοιμηνθ Δηη05 Παθογοῖ, γθρὶϑ ΑΙ ΒΒΥΤἸΟΥΊῚΙ 
ἤϊππ5, ἀχόγϑια αἀποίαχιιβ, ᾿ρϑοιηθὶ ἰὰ ΤΟΙ ΟΥ5 νΘΩΔΣῚ σαρὶν!. αι αυὸδὰ 

τοχ οἴχῃ δι βουϊί, θθϑίδηχ (δ ῖν 6 ΠΙοογοί, 
ΠῚ υἱΐατη Ῥοηὸ δ) 5585. ΜΟΡΑΡΥΖΊΙΠΙ, 
συδὰ ἤθης Αὐίαχουχὶ Ποπούθιῃ ἰθηθγὸ 
Ῥγφηραογ, ἴῃ Ῥογβῖο. ἰγαάιὶ Οἰδ5145, Ὁ. 
θ40.----μετεώρου δὲ φερομένου τοῦ ϑηρίου, βάλλει 
ἀκοντίῳ Μεγάβυζος κα, ἀναιρεῖ" ἡ ὀργίζεται ᾽ Αρ- 
ταξέρξης, ὅτι πρὶν ἢ αὐτὸς τύχῃ, Μεγάθυζος 
ἔβαλε" ὁ προστάσσει τὴν κεφαλὴν τὸν Μεγᾶθυζον 
ἀποτμηθῆνα. ἨἩυ8 δηΐομη ΟὔΒουν δ 
ταϊίατη Αὐίαχουχοῖη {Ππ|π Σιοηρίηναηλμην, 
Ῥτίχηατη 50 06 1{15 5115 Γδοῖββο, ἰοδίαίαν Ῥ]ὰ- 
ΤΔγοῃ. ἴῃ ΑΡΟΡΓΉ, "“, 11, Ὁ, 172, ΤΙῶτος δὲ 

πρωτοδολεῖν ἐκέλευσε τῶν συγκυνηγετούντων 
τὸς δυναμένυς ῶ βυλομένος. 

ἃ Ὃ υἱὸς τοῦ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλέως. 
Νοιηρὸ, ΕἘν}]γιογούδοῃυπ, ΝΟ ΟΠ η65ὲ- 
γ]58. ]1πλ5, οὐ} 18. ἴῃ. ἀἰοηθ {πη ἰθιηρου 
οτδηΐ, Ομαϊάθθοα, Αβϑυγία, Αὐγαῦῖα, ϑυυῖο, 
Ῥαϊαδίϊηα, 6 νοπῃαίϊοηθ ᾶο οἱ ρυΏ!ο, 
οὐὐὰ5 οχυ ογαΐ σαιβ8α, ΓΠ58ου 15 8 ΔΗ]: 
Μ. 3421, Ψυϊαπ Ῥογοαὶ 4131. δηΐο 
φγάτη ΟΠ Ἰϑιϊιδηοιι δ82, 

Ὁ Εἰς τῆτον τὸν χρόνον] Θ 11} 15 Ἰοσιὶο, 

ἴλις. ἱ. 20. αἵτινες πληρωθήσονται εἰς 



θὰ ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

μεθορίοις τοῖς τε οὐτῶν χωὶ τοῖς Μήδων πολλὼ Φηρίω εἶνωι͵ 
ἅτε ἀθήρευτα ὄντω διὼ τὸν πόλεμον, ἐνταῦθω ἐπεθύμησεν 
ἐξελθεῖν. Ὅγχως οὖν ἀσφαλῶς ϑηρώη, ἱππέας τε προςέλαξε 
πολλοὺς χαὶ πελταςὼς, οἵτινες ἔμελλον αὐτῷ ἐκ τῶν λασίων 
σὼ ϑηρίω ἐξελᾷν εἰς τὼ ἐργάσιμα τε καὶ εὐήλατα. ᾿Αφικχό- 
μενος δὲ ὅπου ἦν αὐτῷ τὼ φρούρια χαὶ ἡ φυλακὴ, ἐνταῦθα 
ἐδειπνοποιεῖτο, ὡς πρωὶ τῇ ὑφξεραίῳ ϑηράσων. Ἢ δη δὲ ἑσπέ- 
βῶς γενομένης, ἡ διωδοχὴ τῇ πρόσθεν φυλωκῇ ἔρχετωι ἐκ πό- 
λεως, καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς. ᾿Εδοξεν ὃχ αὐτῷ πολλὴ σρατιὰ 
“ορεῖνοι!, δύο μὲν φυλακωὶ ὁμοῦ οὖσαι, πολλοὶ δὲ, οὺς αὐτὸς 
ἔχων ἧκεν ἱππέος χωὶ πεζούς. " ἘΠουλεύσωτο οὖν χράτιξο» 
εἶνωι λεηλατῆσωι ἐκ τῆς Μηδικῆς χαί λαμπρότερόν τε ἂν 
Φανῆνωι! τὸ ἔργον τῆς ϑήρος, " χωὶ ἱερείων πολλὴν ἀφθονίων 

Δα Ιγοῖ 1η δι ὶθ. ἃς Μίδαογιμι Πηΐθιι5 Ῥ] ΓΙ 85. 6556 δσαβ, ααὶρΡθ αιὰβ Πσπιο 
Ῥγορίον. θδ πὴ νϑηαγοθίιγ, ἰδές οχῖσο προπαϊὸ νοἱαϊ, ε ρίαν (τὸ 
ψΘηΔγΘίαγ, δὲ δαυϊίο5 εἰ ρεἰζαϑίαβ Ομ τυ Ὲ5 ἀπβι μη 511, 4} ἔδγαβ ὃ ἰοοὶβ 
5 ν ϑρι5. ἴῃ ου]α ρ]απέαιο ἀθρθ!] ογθηῖ. Ομ δὐΐθηὶ οὸ ῥθγνθηϊββει 
ἘΠῚ σα 5.611 ᾿ρϑ᾽π5 δυδὴΐ οἵ οπβίοαϊα, [01 σοοημδΠ ΡΑΓΑΥῚ [ι5511, αὐ αἱ ρμοβίυϊάϊα 
τη νϑηδίπγιϑ οβϑοί. Εἰ οὗ ἴδτη δἀνεβρογαβοοσοῖ, 6χ ἀγθ8 νϑπϊυης αὶ 
ουβίοα!ϊδο ΡΥ ἹοΥ! βυοσδάογρηΐϊ, τὰπν ρ ά"ο5 ασαδῃλ Θαιῖοθ. ΟΟΔΡΥΟΡίου ἱρϑὶ 
ἘΠ ΠΊΘΙΌΒΕ5 Δ616556 ν δια ϑδί θχϑγοῖξις, οὔσῃ Ὀπδθ ααϊάθμι . πηὰ Θββϑθηΐ οἰβῖο- 
αἰς, τυ] ααθ, αοβ ἴρθ56. βοοσι αἀπχογαΐ, δαυϊξοβ ρϑαϊίθβαθθ. Τίδαθ γὸ 
ἐἰ6] Πθοναίᾶ ἰδίας ΟρΕΙ τη) 6556. δίθαοτγιιηι ΟΧ ΡΥῸ Ργεθδ5 ἈΡΈΓΘ : αἴαιϊιε 
Ζ[ἃ ὕπτη νΘη  ]ΟἢΪ5 Οριι5 1ΠΠπ|5Έ 15. νΊβατν Εν {ππῚ χη δ μη ΔΠΪΠῚ ἢ 1 ΘΟΡ ΔΙῚ 

τὸν καιρὸν αὐτῶν, ατ185 ππρ]Ο ἴα ὁ}, ἐο}- Αἴῃθη. Ρ. 3ὅ. αυθοοβ, παπιρὰ, βου ρίουο 5 
ῬΟΥῸ 8ιι0. 

ἃ Ἐδουλεύσατο οὖν κράτιςον εἶναι λεηλατῆ- 

σαι] ῬοραΪὶ αυ!ϊάδθηλ ΟΥἱθηΐα!65 τοὶ γθηδΐο- 
τὶς τησϊαγὸ ναοᾶγαῃξ: Νιιηγοάαδαιθ ἴῃ 
ὈΥΪ 5. Ροΐθηβ δας γεηδίον, θη. Χ. 9. 
ῬΟΡΙΪΔ τι αἱ οἰϊσην ρ ον Π.ϊ που γ ὩΒΤῸΒ 
γαραί!, αἴχαο ἰη 46 ῬΘΟΟΥΌΤΏ ΔΤ ΘΟ  Π- 
αὰδ ργαάδυηη 856 ΓΘ, ὈΟΥΤῸ ΤΟΥ ἰββίτηὶ ἀτιῖ- 
ἄπο δοϊθραηΐ. ὅἴο σμαϊάθι οἱϊπὶ ἰὴ “οὶ 
Οαμπλοἷο5 ᾿γπδδηΐ, Θοβαιθ Υὶ ἈΡΔσοθδηΐ, 
080. 1.17. Λα Α]185 ἀδπχὴμι δηΐο5 ργῶ- 
ἀλη! οαύοπλ τη πανὶ ΠΙὈ1 40, αἴαιιο δἀθὸ 
στα Ἰ5θ πηι ΠΟΙ τ. 6 }}} ΒΒ οΙ ΡΙ Θ Πα 
οχεογαΐ οαῖιδα. Νϑο βϑαπὸ δ] 1ὸ ἈὨ]όα 
11 βρθοίαθαϊ ογαίϊο. 1]. ά, ν. 152, οἱ βθᾳ. 

Οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ᾽ ἤλυθον αἰχμητάων. 
Δεῦρο μαχησάμενος " ἐπεὶ οὔτι μοὶ αἴτιοί εἰσιν. 
Οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βῦς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵἴπ- 

πος, 

Ὁ Καὶ ἱερείων πολλὴν, ὅς 6.1 ΤηἰοΥΡΥοΐ. Ἐγ]}]- 
ΤΟΥ δο τη βδουϊποϊουιιτλ οἰ τη Δ ΗἾ 0 
γοϊαΐβ5β6 ρυϊδγιηΐ; ἰἀοόσιια ἱερείων νοτίο- 
τα ὴηΐ υἱούξηναγιη. ΜΠ ααϊάθηη γϑοϊὸ οὉ- 
Βογνᾶβδοο νἱάρταν, σαϑαιν. Αὐἰτηλάν, ἰὴ 

ἱερεῖα ΔΡΌΘΙΙαΓΟ ΠΟῚ ΒΟ] ἀμ υἱοί γηα.5, (1186 
γεγὲ ἱερεύονται ; ὙΘΥΩΤΩ Θέ ΟΥ̓ Ὠἶδ, 411: 6- 
σαηααθ 84 οοιηθαθησομ ᾿ς ϊαηΐπιν, 8η]- 
τ8118Δ. Οὗνα οηΐτα Πα τ ΔΏΪ 18] ἴῃ ̓ το- 
Ῥγΐοβ αδῖ18 τηδοίαγθηΐ, απ Πα σὰπὶ 6115 
Ῥαγίοια Πθὸ δἀοϊδηάαῖη ΘΟ Βθουϑυθηΐ. 
ΐηο ἰοΐυπι οβί, υἱ, φαοάουηαιιθ δηϊμηγοὶ 
ἴῃ οἴθιιηι οεθἀδυθηΐ, ἱερεῖον γοοδγοηΐ, [{8 
Χρῃ. 'ρ86 Κύρου ᾿Λναῦ. 11 Ὁ. ἶν. Ρ». 1932. ΕΔ, 
δίορῃ. Ἐνταῦθα εἶχον πάντα τὰ ἐπιτήδεια 
ὅσα ἐςὶν ἀγαθὰ, ἱερεῖα, σἴτον, οἴνους, ὅτ. εἴ 11}. 
γ. Ρ. 314. ὅθεν κατιόντες τινὲς καὶ 
ἱερεῖα ἐπώλουν ἡμῖν, καὶ ἄλλα ὧν εἶχον. [6 
ῬοΟΪΥΡ. 1. 1. ». 103. ΕΔ, Ῥαν. Πλείςων γὰρ 
ὑἱκῶν ἱερείων κοπτομένων ἐν Ἰταλίᾳ διά τε τὰς εἰς 
τοὺς ἰδίους βίους, ἃ, τὰς εἰς τὰ ςρατόπεδα παρα- 
θέσεις. ----Εἰ ααΐοι. 1. ὦ. ο. 2. περὶ 
κράσεων. Ὁ. 54. Ἑαάϊΐ. ΟΠδγίοΥ. Καὶ εἰ νέον 
ἱερεῖον εἴτ᾽ ἐσθὶειν ἐθέλοις, εἴτ᾽, ὅζο. οἱ ΠιοΧ, 
Ἔμπαλιν δὲ τοῖς νέοις ἱερείοις, τὰ γεγηρακότα, 
δεο. Ηἱδβ ἴῃ Ἰοοΐβ, 8|}Ἰ|5αὰθ σοι] αν θα, 
ἱερεῖα 5αηΐ ΔηΪτηϑΐ68, αΌΘΓΕΠΙ γΘΒΟΙ ΠῚ 
οαγηΐθα5. Αἴχαα ᾿ἰὰ φοιημηοδὲ 58ὲ15 νοχ 
οἃ δῖο δοοῖρὶ ροΐοϑέ ; υδἱ ἀς ἴ1ο Ἰοχυϊέαν 
ΧΡΒΟΡΠοη. αὐ Δα φγράδγη δϑβοηδδπὶ 



ἔν ΝΣ 
{ Ι ᾿ τὰ 

: 

ἐνόμιζε γενήσεσθαι. Οὕτω δὴ πρωὶ ἀναφζὰς, ἣγε τὸν σρωτόν" 
χαὶ τοὺς μὲν τεξοὺς χατωλείπει ἀθρόους ἐν τοῖς μεθορίοις, 
αὐτὸς δὲ τοῖς ἵπποις Ὡροςελάσως Ὡρὺς τὼ τῶν Μήδων Φρόρια, 
τὸς μὲν βελτίςες καὶ πλείςζες ἔχων μεῦ᾽ ἑωυτϑ, ταῦθα χῶ- 
φσέμεινεν, ὡς μὴ βοηθοῖεν οἱ φρουροὶ τῶν Μήδων ἐπὶ τὸς κωτῶ- 
θέοντας᾽ τὸς δ᾽ ἐπιτηδείος ἀφῆχε κατὰ φυλας ἄλλες ἄλλοσε 
χαφταθεῖν χοὶ ἐχέλευς περιξαλλομένος ὅτῳ τις ἐντυγχανοι, 
ἐλαύνειν πρὸς ἑωυτόν. Οἱ μὲν δὴ ταῦτω ἔπρωττον. 

Σημονθέντων δὲ τῷ ̓ Αςυάγει, ὅτι πολέμιοί εἰσιν ἐν τῇ χώρῳ. 
ἐχξοηθεῖ καὶ αὐτὸς πρὸς τὼ ὅριω σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν" χαὶ ὁ 
υἱὸς αὐτοῦ ὡςωύτως σὺν τοῖς πωρωατυχὅσιν ἱππότοαις᾽ χαὶ τοῖς 
ἄλλοις δὲ ἐσήμοωινε πᾶσιν ἐκξοηθεῖν. Ὡς δὲ εἶδον " πολλὲς 
ἀνθρώπος τῶν ᾿Ασσυρίων συντετωγμένες, χωὶ τὸς ἱππέας ἧσυ- 
χίαν ἄγοντας, ἔφησαν καὶ οἱ Μῆδοι. . Ὃ δὲ Κῦρος ὁρῶν ἐχξοη- 
θοῦντας καὶ τὸς ἄλλους τὩωσσυδεὶ, ἐχκξοηθεῖ χωὶ αὐτὸς, πρῶτον 
τότε ὅωλω ἐνδὺς, " ὄποτε οἰόμενος" ὅτως ἐπεθύμει αὐτοῖς ἐξοπ- 
λίσασθωι. Καὶ γὸὺρ μάλοω χωλὼ ἦν, χωὶ εὖ ὡρμόττοντο 

5) ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΙΑΣ Α΄. 

ζΤυϊυγάτη δχβεγααν!. Νίδηθ ρίαν ΒΌγρΘη 5, Θχθγοϊς βάτοι : ἃς ρ᾿ϑαϊο5 
ᾳάθη ἴῃ βηῖθυ5 σΘηετίοβ γϑ! πα, ᾿ρ58 νοσὸὺ οὐπὰ ϑαπζαξι δα σαβίθ Ϊα 
ῬΜεάογαμα ργονεοῖιθ, ορίϊμηοβ. βεοη ΠΘΡΘΩ5. αἰαᾳπθ ροἰαγίτηοβ δα 168, 101 
Βι  ϑι τε, ηὸ ΝΜίθἀογατη ὈΥΘΟΘΙ ἸΥ} τη 65. διεὲβ ΘΟ ἃ 605 « ρορυϊαϊηαὶ 
ἀἰβουγγοσθηΐῦ δυΧΊ αν ἰθυγοηΐ : Ἰἀοηθο5 ϑαΐοιη φμοδάζαηι ἰὙἸθυι τ) αἸχηἰδ11, τι 
41 Δ] 1ὸ ἀἰβουγτογοπΐ : αἴσιθ ἤος ΘΟΥΤΙΒΘΓΘ [π|551 Πα ἀαυ ἃ Πα οΥΙς αὐυϊδαθθ 
Ορνα, οἱ δα 56 δϑίρετθ. Ἐπ δὶ συϊάθυη ἤξθο ἀρθραηί. 
Ομ δυΐοπη Αβίψαρὶ πυιηίϊαίυμη δββεί, ἤοβίθβ 18) 6586 ἴὴ ἐρϑῖιδ ἄρτο, ἱρ- 

86 ἰδ σατὰ 11}15 4105 βθοιην παρυϊΐ, Ορὶβ ἴθ δθ οαιβᾶ 86 Πἰπη165 ΘΧΟΙ- 
τίς ; αυοά εἰ {Ππ|8 ΠΠἀθ πη ἔδοῖς σατῃ Θαυθι5 οἱ ἐὰτὰ ἑογτὸ δάθγαηΐ: 8}1|5- 
416 οχἠηηΐθιιβ αὐχ!!ο υἱ νοηϊγθηΐ πη ρογαν!.. (ἀλη νογὸ ν] Ἰββθηΐ παραγ 
Αββυστίουιμ ΤΟ ΕἸ ΠΘ ἢ. βίτηι! ᾿ηβίσιιοίαμ, δὲ θα α 65 ααϊθίθηι ἀρθῃΐθα, 
5 5ατογιηΐ εἴη Μεάϊ. Οὐντιβ δυΐθηη ν᾽ ἀθηβ 1105 απ α 8 (ΟΓ5. ὙΙΡΊΒΕΙΣ 
8] ορεῖη ἰδγθηάδηη θρυθαϊ, Θρυθα {π| δὲ 1056. ΔῈ ΧῚ πὶ ἰαύπισβ, (απὸ ΤΠ. πὶ 
δυγηᾶ ἰηάπέι5, ποηάτϊμ ἐα ΚῸ76 ταῖν : ἰαηΐο δὰ Ἰπατιθ Πα] ἀοβιάθυῖο ἢαργαν!. 
Ἑγαπΐ οπΐπη ρογρυ!οῆτα βαπὸ. δἰηθπο 10,51 θ6]] ὃ σοηστιοπίϊα, {1180 ἀν Ὶ5 6Θἱ δὰ 

ὉτηὩΐ βύπαϊο ἱποιιθυ, αὐ ααὰτη Ἰαυ ϊ551- 
γτη0 τορίόααο ρ]απὸ ἀρρογδίι ὨΠρ{185 66]16- 
Ὀγαγοῖ, 

ἃ Πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν᾽ Λσσυρίον δο.] 

ῬΟΡΠΔη8 56 Τηϊγασὶ αἷΐ, αυϊᾶὰ Πἴο ἀραΐ 
ΟΧ ἀνθρώπυς, ΑῺ ἀτησηάθτῃ {αϊΐ, Ῥογεῖ 
1116, 6. ΟΠ πολλοὺς 8}108 4τΙὰγ ἀνθρώπους 
πηίο Πρ υθτηιβῖ ΜΙΏῚ αυϊάστηη πλεονάζειν 
οὐηηΐηο νἱάοίαγ, αὐ ἀρυὰ Δ]1ο9 ραϑϑίγη 80- 
Ἰοὲ βογίρίογεβδ. Πὰ ὁρυὰ Αὐτίδη. Ἐχροά. 
Ἰ,2. Ρ. 70. ἘΠ. ἀτόπου. ἄλλως τε τ δού- 
λοις ἀνθρώποις ἐλευθέρους ἰς χεῖρας ἥξειν" ἘΠ 
4 ᾿" ᾿ 

Γλισ, , 15.--.-ὕ.-» οἱ ἄνθηώποι οὗ “ποιμένες 

Ὁ Οὔποτε οἱόμενοςἾ Ἐχυδίτὰ (ὐδηίοσιβ 8}11- 

416 ἤπηο 50}}1οὐ γι Ἰοσῦχη, οὐ} 118 ΠἰγηΪ- 
γα 605 ἰαἰτπιογαΐ βϑηΐθηίία : αι, ΟἸΠΠὶ 
Μυχοΐο, ΠΆ ΠΟ 6586 Ορίμου : Ταμ ὈΥΪμδγη 
Ογυύτη ἰηἀαἴθθθ δυτηϑ, 40 [ΘΠΡῚ15 ἴ056 
Ὠϊη]αγη γϑη γα τα Ραΐαγοναῖ, γἀθηΐου 
δἀρὸ Θὰ ἱπάπογο οαρίθραί. [Τὰ θηΐμη παίυ- 
γὰ ἴδγθ οὐμηΐθιι5 ᾿πβι [απ 6586 οοηϑβίαί, αἱ 
αποάδουηᾳαα βυγηγηβ, 4.15 οαρία αἴθ ΘΧΡΘ- 
{ἰνουϊΐ, οὐὰ8. οἱ οχιηΐθ οχρροίοϊίο Ἰοηβα, 
6586 Υἱ ἀρ αίιΓ, ᾿ 



0 ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

αὐτῷ, ἃ ὁ πάῶπος περὶ τὸ σῶμα ἐπεποίητο. Οὕτω δὴ ἐξοῦ- 
λισάμενος, προςήλασε σῷ ἵππῳ. Καὶ ὁ ̓ Αςύαγης ἰδὼν, ἐθαύ- 

μασε μὲν τίνος κελεύσαντος ἥκοι" ὅμως ὃ εἶπεν αὐτῷ μένειν 
παρ᾿ ἑωυτῷ: ὋὉ δὲ Κῦρος, ὡς εἶδε πολλὸς ἱππέας ἀντίες, 
"ἤρετο, Ἢ ὅτοι, ἔφη, ὦ πάππε: πολέμιοί εἰσιν, ὃν ἐφεφήχωσι 
σοῖς ἵωποις ἠρέμα, Πολέμιο, μέντοι, ἔφη. Ἠ καὶ ἐκεῖνοι, 

ἔφη; οἱ ἐλαύνοντες : Καὶ ἐκεῖνοι μέντοι. Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὦ 
πάππε, ἀλλ᾽ ἂν πονηροί γε Φωινόμενοι καὶ ἐπὶ πονηρῶν ἱππα- 
ρίων, ἄγθσιν ἡμῶν τὼ χρήμωτα᾽ οὐχᾶν χρὴ ἐλαόνειν τινὰς 

5 
ἡμῶν ἐπ᾿ αὐτός, ᾿Αλλ᾽ ὀχ, ὀρῷς, ἔφη, ὦ παῖ, ὅσον τὸ ςίφος 
σῶν ἱππέων ἕξηχε συντεταγμένον : οἷ, ἢν ἐπ᾽ ἐκείνος ἡμεῖς ἐλαυ- 
γωμεν, ὑποτεμϑντωι! πάλιν ἡμᾶς ἐχεῖνοι’ ἡμῖν δὲ ὄπω ἰσχὺς 

πάρες». ᾿Αλλ᾽ ἣν σὺ μένης, ἔφη ὁ Κῦρος, χωὶ ἀναλαμξά- 

νης τὸς προςξοηθϑυτάς, Φοφήσονται ὅτοι; καὶ ἃ κινήσονται. οἱ 
δ᾽ ἄγοντες ἀφήσεσιν εὐθὺς τὴν λείαν, ἐπειδὼν ἴδωσί τινὼς ἐπ᾽ 
οὐτοὺς ἐλαύνοντας. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἐδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Αξυάγει. Καὶ ἅμα 
. ϑαυμάξζων ὡς χαὶ ἐφρόνει καὶ ἐγρηγόρει, κελεύει τὸν υἱὸν λα- 
ζόντα τάξιν ἱππέων ἐλάσαι ἐπὶ τὸς ἄγοντας τὴν λείων. Ἔνγὼ 

δὲ, ἔφη, ἐπὶ τὸσδε, ἣν ἐπὶ σὲ κινῶνται, ἐλῶ᾽ ὥξε ἀνωγκχασθή- 
σονται ἡμῖν προςέχειν τὸν νῦν. Οὕτω δὴ ὁ Κυαξάρης, λαξὼν 

Ἁ 

ἐοσοηκζιηι σοΥρυ5 ἰαοϊομάα οαγανογαί. [ἰὰ 1ρὶτι} ἀγγηδίτβ, θα αὐ αἴϊος 
αὐἀνροία δῖ. ἘΠ᾿ δι οὗτη νἀ ἰββοὶ Α βίγαρϑϑ, πηϊγαΐαβ 116 υϊάθηη δϑῖ οἰ 5 
ἦσδδι νϑηϊγοῖ : 5ϑα ἰαπιθῇ δἱ ἀἸοθθαῖ, αἱ ἀριιὰ 858. τηϑηθγοί. ὔΟὐὐτὰβ δυΐθπι, 
οἂμῃ σοΟμβροχίβϑοί πηυϊίοβ θα 165 ἀάνουβοβ, ἰπ οΥτοραθαΐ, ΝΌΤΩΙ 511, ᾿Π]α]Θ 5, 
αγ6, Ποβίθβ βιιηΐ, συ] Θααῖβ απο Ἰηϑιάθης ἢ Ηοβίθβ ργοίθοϊὸ, αἷΐ 58. Νυτη 
δὲ 111, αὶ τὰς {πὸ οὐσβαπέ ἢ ΕἸ 1Π] βαμὸ. Αἱ δηϊπηνογὸ, ἱπαυϊί, ἀνθ, 
Ἰρῃᾶνὶ 6586. νἱάθηζιν, οἵ ἰρπιανὶβ ἐπϑέάιογο θαυ δ, αἱ ΠοΒίΓα5. ἰδιηθη ΓῸΞ 
αἰσιριηΐ : αι ηοβίγτ αἰϊασοβ. ορογῖδί ἱπηρθίιπ ἴῃ 605 ἴάσοσο, Αἱ ποι 
νἱάθβ, ΠῚ], ̓ παὰτῖ, ααδηΐα Θαυίταπν αγηγα σοηβΕουῖ Ἰηϑίγαοία ἢ αι], 5] ΠῸΚ 
1 11105 ᾿ΣΓΠ  ΠΊι15, ᾿ρ51 ΔῸ5 ἰζογιτη 5. θα ηο ᾿η ογοΙ ρΙθηΐ : ΠΟὈ5 νοσὸ ποπαϊιπὶ 
5815 σΟρίατιπν δήθ. ὙΘγὰμ 51 τὰ τηϑηθαϑ, ἰηα: ΟΥΤι5, οἵ Θὸ5. 41 50Ὁ- 
51Ἃ1ο νϑηϊιηΐ δα βιιπιαθ, πιθίπθηΐ εἶ, ΠΘηθ6. 56 τῃουθθαηῖ: {ΠῚ νογὸ αυὶ τὸ 
γπιοδίγαϑβ αὐϊογαπὶ ργθάδπι τοχ αἰ θηΐῖ, Ὁ αποβάσμη ἱπηρθίιπη ἴῃ 56 
ἔοογο νἹἀουϊηΐ. ' 
Ηφς οὰπι ῥῬγοία !55οῖ, νἰββ οϑὲ Αι βιγδρὶ αἰϊαυϊα ἀἴσοῖθ, ἘΠῚ δἰ δάπν]- 

γαῖτ5 δὲ ρυπἀθηϊ απ 6115 οἱ νἹρ]]απίϊατη, ΠΠπαπὶ Ἰδὲ ἀββιυηνριᾷ δαυΐζιπι πιὰ- 
ὯΠ ἴῃ 608 ἀτιοογο, 411 ργθεἰδπὶ ἀρθγοηῖ. ἘΣΡῸ νογὸ, Ἰη] 1}, ἴῃ [05, 5] οοῃίγὰ 
ἴ6 56 σοι νυ ΐ, ̓ πη ρθη [αοίατη : αὐδῶ τἴ δη πη πν ΠΟ αἰζοηάθτο 

ἃ Ἤρετο, Ἢ οὔτοι, ἔφη,1] Παρέλκει ῃῖς ἀδηίίδα παϊο ᾿ηἀυσογο βοϊδηΐ ΑἸΕΟὶ, γϑυθο. 
ἕφν, Γ᾿ Φάναι ὨΔΌ!ὸ πυιῃγὰ Ὁ. 95, Ἠοδπη- 0] ϑυθηξ υἱέγὸ οἰἐσόσαθ ΒΡ ΐα. 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Α΄. ΟἿ 

δῶν ἐῤῥωμένων ἵππων τε χωὶ ἀνδρῶν, προςελαύνει. Καὶ ὁ 
Κῦρος, ὡς εἶδεν ὁρμωμένος, συνεξορμῷ εὐθύς" χαὶ αὐτὸς πρῶτος 
ἠγεῖτο ταχέως, καὶ ὁ ζυωξάρης μέντοι ἐφείπετο, καὶ οἱ ἄλλοι 
δὲ ἐκ ἀπελείποντο. Ὥς δὲ εἶδον αὐτὸς πελάζοντας οἱ λεηλο- 
τοῦντες, εὐθὺς ἀφέντες τὰ χρήματα ἔφυγον. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ 
σὸν Κῦρον ὑτετέμνοντο, καὶ ὃς μὲν κωτελάμξωνον εὐθὺς ἔπαιον, 
τιρῶτος δὲ ὁ Κῦρος" ὅσοι δὲ παρωλλάξοντες αὐτῶν ἔφθωσαν,. 
χατόπιν τούτος ἐδίωκον, χαὶ ἐκ ἀνίεσων, ἀλλ᾽ ηρὸν τινὰς οὐτῶν. 
Ὥςπερ δὲ χύων γεννοῖος, ἄπειρος, ἀπρονοήτως φέρετωι πρὸς 
χάπρον, ὅτω χαὶ ὁ Κῦρος ἐφέρετο, μόνον ὁρῶν τὸ παίειν τὸν 
ἁλισκόμενον, ἄλλο δ᾽ ἐδὲν προνοῶν. Οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς ἑώρων 
τἰονόντας τοὺς σφετέρες, πρϑχίνησων τὸ ξίφος, ὡς πωυσομένδ τῷ 
διωγμδ, ἐπεὶ σφᾶς ἴδοιεν προςορμήσωντος. Ὅ δὲ Κῦρος ἐδὲν 
μᾶλλον ἀνίει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς χωρμονῆς ἀνωχοωλῶν τὸν “ϑεῖον, 
ἐδίωχε" χκωὶ ἰσχυρὼν τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἐποίει, χατέχων. 
Καὶ ὁ Κυαξάρης μέντοι ἐφείπετο, ἴσως μὲν καὶ οἰσ'χυνόμενος 
σὸν πατέρω᾽ καὶ οἱ ἄλλοι δὲ εἵποντο, προθυμότεροι ὄντες, ἐν 
τῷ τοιότῳ, εἰς τὸ διώκειν, χωὶ οἱ μὴ πάνυ πρὸς τὸς ἐνωντίος 
ἄλκιμοι ὄντες. ᾿Ο δὲ ᾿Αςυάγης, ὡς ἑώρω τὸς μὲν ἀπρονοή- 
τως διώχοντας, τὸς δὲ πολεμίος ἀθρόος τς χαὶ τετογμένος 

οοραηΐν. ΤἸίααυθ Οὔὐυγαχᾶγθβ, το ιιβιϊββιτηῖθ εἰ Θαμῖ5. εἰ ν 5 ἀΒΒΟΒΊρί 
ἦι ᾿οδέρην ἰοτασ. Α΄ υτυβ, τὶ ἦοδ στην ἱπηρεία οχὰμηΐοβ νἹα , βίαι τ υπὰ, 
56 ΡΓΟΥΡΙ : δίαθθ 1056 ρυϊπαι5 σϑ᾽ογο ἀποθθαί, οἱ ὥγαχογοθ ϑδηὸ βυ56- 
ἀυθθαίαν, αἴαι8 8111 ποῖ ΡγΌσα] ογϑηΐ γθ οἱ. [05 αὐΐοπη αἱ ΔρΡρΙΟρΙηαπδ- 
τ65 νἱάθγυηΐ ἢ (αἱ ρΓϑο85 ἀσοϑηΐ, σοη πη το  ΠΟὙ15 ΓΘ .15 1 Παρ 5656 σοιι- 
ἡϊοϊοθαηί. Αἱ αἱ] οἶγοα ὐυντιην ογδηΐ [05 ΒῈ ρθηαο ᾿πίογοὶ ρ!οθδηΐ, εἴ ααο8- 
ουπαι6 ἀ5ΒΘαΌΘΥΘηΐΙΓ 5.8[]1 Του] θα ηΐ, οἵ ἴθ υἷα Οὐυὐτὰβ : αποίαποί διι- 
ἴοπι ἀθοπαΐο οἰγϑιι 605 δηΐθνθγίθη60 οἰπισογαηΐ, Πο5 ἃ [ΟΓρῸ ργϑο απο δηΐιν, 
ὯΘΟ ἱπέουι  θδηΐ, 564 ΘΧ 615 αυοβάδηη σαροιηῖ. Θισυΐ δαΐθηι οΔ 18 ΚΘ η0- 
τοϑιι5, ἱποχροσίαβ, ἰοπηθγὸ ἴῃ Ἀρυτπ [ογίαν, ᾿ἰὰ οἱ Οὐὐτὰβ ἐογοθαίαγ, δοΐπτι 
ἦοο νἱάθῃϑ υἱ σαρίαμῃ (δγιγοί, δο Ὠ1Π1} Αἰ ργοϑρίοῖθπβ. Ἐοβίθϑ νογὸ, οὐτῃ 
5105 ἰΔθοΥΔὨΐ65 σογπογθηΐ, ἀρτηθη ργοη ον θυμηΐ, ἀΡὈΙ γΓαἱὶ ἴογτα αὖ 11 ῬΘΥΒΘΟΠΙ 
ἀοϑιβίθγοηΐ, ροβίαθδτη ᾿ρ805 σοηίγὰ ᾿γγΈογο νἱ ἰϑθοηί. Αἱ Οὐυτὰβ η1Π1] ρτορ- 
τεγϑὰ δ οοπέρηίϊοη ὑϑυηϊθθαΐ, 56 ργθθ σαυαῖο ἀνππουμαηι πο ῃλδ 5, ἰπ- 
5θαποίθαίαγ : οἱ, δου!ὰθ ὈΓΡΘΉΒ, Ποβίοβ ἴῃ οἤϊπιβαιη Πιράγα νουοραί. Ογαχα- 
ΤῈ5 αυάθη) 5ι5θαιιοίσαίαγ, ραίγθιη Ἰουίαϑϑθο γον 5; οἵ οφοίου! αποαιό 
βοαποθαπίαν, οἂπι ᾿γοΟΙρ(ΙΟΥ 8, [8}1} ἴἢ Του δίδίιι, βίης 8 ΠΟΥΒΘΟΙΘΠΠΠΠΙ, 
οἰίαπῃ 1Π| χα] πο δἀπηοά τη ἴῃ ἀἄνθυβοβ Ποβίθϑ Ἀπ πιοϑὶ βαπῖ. Αἱ Αβίγαροβ, 
οὗτα 05. ἀυϊάθηῃ ἱηςφοηπβιἀογαϊὸ ρουβοαὺϊ νἱάοτγοί, ποβίες ναὸ σοῃίουίοβ [Π- 

ἃ Τῶν ἐῤῥωμένων ἵππων, δ. Ἡ δοίοηϊὶι5, 1 
οἸαπἴθιι5 ογὃ [1 ὉΥ15, ἱππέων, (υἱά 7 ἰπαυὶί 
 οΡΠδηυθ, ἱππεῖς ποὸπ βπηΐ ἄνδρες, 'ρδὶ 
αποαῦθ7 51 οἵ 'ρ5] δυηΐᾷ ἄνδρες, Οὐ 
ΧΘΠΘΡΗ, ἱπτέων τὲ μ᾿ ἀνύρῶν ἀἰχίπθοί, Τία- 

416 τὸ8 ἴρθδα οὐ ῬΙΝΙΟΙΡΙ νοῦϑῖο, ας 
ῬΓεοίουέ οψινα υἱγίβηιιο, ἵππων ΥὙΘΡΟΠΘΠ πὶ 
6586 ἀοοοηΐ ; πὸ τηϊσιιηλ βϑαηὸ δίορμδηὶϊ οὐ 
Τιοαποῖαν! (6 πδὸ τογοοθηάδ, γὙ006 σΟΥν- 
ΒΟΉ 51 ΤΩ ΘἸΩΟΥ̓ΘΠ), Ἶ 



ΣΝ 
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ἀπαντῶντας, δείσας περὶ τε τῷ υἱοῦ καὶ τοῦ ύρο, μὴ εἰς πα- 
φεσκευασμένες ἀτάκτως ἐμπεσόντες πάθοιέν τι, ἡγεῖτο εὐθὺς 
πρὸς τὸς πολεμίας. Οἱ δ᾽ αὖ πολέμιοι, ὡς εἶδον τὸς Μήδος 
προχινηθέντας, διωτεινάμιενοι οἱ μὲν τὼ πολτῶ, οἱ δὲ τὰ τόξο;. 
ἔξησαν, ὡς ἂν ἑπειδὴ εἰς τόξευμοί γε ἀφίκοιντο σησομένθς, ὥς- 
Ζερ τὼ πλεῖστω εἰώθασι ποιεῖν. Μέχρι γῶὼρ τοσούτϑ, ὀπότε 
ἐγγύτατα γίγνοιντο, προςήλαυνον ἀλλήλοις, κωὶ ἡχροξολίζοντο 
πολλάκις μέχρις ἑσπέρας. Ἐπεὶ δὲ ἑώρων τὸς μὲν σφετέρες 
φυγῇ εἰς αὐτὸς φερομένος, τὸς δ᾽ ἀμφὶ Κῦρον ὁμοῦ ἐτ οὐτὸς 
ἑπομένος, τὸν δὲ ᾿Ασυάώγην σὺν τοῖς ἵπποις ἐντὸς γιγνόμενον ἤδη 
τοξεύμωτος, ἐκκλίνδοι χωὶ φεύγοσιν. Οἱ δὲ, ἄτε ὁμόθεν διώκχον- 
τες, ἥρουν πολλὸς ὡνωκχράτος" χαὶ τὸς μὲν ὡλισχομένος ἔπαιον, 
κωὶ ἵππος κωὶ ἄνδρως, τὸς δὲ πίπτοντας χατέχαινον χαὶ ἃ 
πρόσθεν ἔξησαν πρὶν ἢ πρὸς τοῖς πεζοῖς τῶν ᾿Ασσυρίων ἐγένοντο" 
᾿Ἑνταῦθο, μέν τοι δείσαντες μὴ χαὶ ἐνέδρω τις μείζων ὑπείη, 
ἐπέσχον. ᾿Ιὰκ τούτο δὴ ἀνήγαγεν ὁ ̓ Αςυάγης, μάλα χαίρων 
τῇ ἱπποχρατίφ" καὶ σὸν Κῦρον ἐχ ἔχων ὅτι χρὴ λέγειν αἴτιον 
μὲν εἰδὼς ὄντο τᾶ ἔοργε, " μοινόμενον δὲ γιγνώσκων τῇ τόλμῃ. 
Καὶ γὼρ τότε ἀπιόντων οἴχωδε τῶν ἄλλων, μόνος ἐχεῖνος ὁδὲν 

ΒΕΓπποίοβα 16 ΘΟΟΙΠΥΕΓΘ, 50}Π1οἰξιι5 δὲ ἀο ἤἰϊο οἱ ἀθ ὥντο, πὸ ἴῃ Ραγαΐοβ ἱῃοομ)- 
Ροβιἐὸ ἀοἰαρβὶ5 αὐνθυβὶ αυϊα δοοϊάογεί, ἰῃ Ποϑίθβ οομέδεπι ἀαχὶ. Αἱ Ποβίθϑ 
Υ 515, τὰῦ νἹἀουαπὶ Μροβ 56. ῬΓογ ον 556, Ἰηΐθητ8 ΔΒ ραἰτῖ5, 41} ἀγοαθι5, 
οοηβαπογιῃΐ, ψμδα ἔογα ρμέαγοηέ υἱ οἱ 111 δ θεἰβέθγθηΐ, δ] δα 1611 Ἰδοίαχη 
ῬαΥνθηἰββθηΐ, σαθηιδαμηοα μη ρΡἰοτυμησμιθ ἴᾳοθσθ οοηβαθνογαμί, Νὰπ δὰ 
ἢοο ἀϑ686 ᾿πΐογνα !αη, οὗ οὐ φαὰμι ργοχιμηθ δὰ αἰΐογῸ5 αἰξθσὶ ἀοοθάθυθηΐ, 
σοηΐγα 56 ἡμπιπὸ ργονθῃοθδηΐαν, ἃς βεορὸ δα νΕΒρΟΥΔ ὮΙ ̓Β6116 τ} 551} 15 ὈΓῸ- 
ΟἿΪ 5686 Ἰμνίσθηι δ ρθίθθαηί. Δὲ ροβίᾳμαμη οἱ 8005 Πιρᾶ, δα 56 ΤΥ] ΠΟΙῊΘ - 
γτοηΐ, οἵ Οὐυσιιπὶ ΟΠ 5115 ργορὸ ἃ ἰΘΥ9Ὸ ἰρ505 ᾿πβθαπθηΐθιῃ, οἵ Αβίγαρθιη οἰἢῚ 
Θαμυϊίαζιι 6556 [ὰπὰ Ππγα, 1611 Ἰδοίαμι, ἱπο!πδηΐ οἱ ἰαρταηί, ΠΕ νοσὸ, ἰροΐς 
αὶ ὃ ργορίηαιιο μϑυβοααθθαηίαν, μπα] 05. Βα Ωγ 5 ΘΠΙχῚ νιτθαβ σορογαηΐ : 
οἱ φιιοδοπηαιο ὈΡΘῃθηαθγθηΐ, ἰ8η οαο5 απὰμπη ΥἹΓῸ5, (δι θθδηΐ, δὲ ααοίαιιος 
σδαογθηΐ ᾿ηϊουϊπιϑθαπί : ἤθαπ6 ρυἱὰδ σομβί ὅτ. φυὰμα δὲ Αϑϑυτϊογαπι ρϑαϊ- 
ταίιπι ρογνθηϊββοθηΐῖ, Ηϊο νογὸ, ἢΘ τῃϑ] ον Ὲ5 ὉΠ τιδθ Βα θοββθηΐ ᾿ηβϑιἀϊεθ ν Υ ], 
ΒΕ ΒΕ ουης. Τυμὰ ἰρίταγ Αβίγαροβ δμοβ γθάπχὶξ, θῳαθβεν! νἱοίουβ τηδρτιο- 
Ρεγὸ ἰδοίαξιιβ ; ἢθο αυϊά 46 Ογτὸ αἰςσογοὶ μαθοραΐ : αὐδᾶ ἐϊίεδ αιίάθπι ἴδο]- 
ΠΟΙ ᾿ρϑιιηὶ ἀιιοίου θη ἔπϊ586. βοῖτοί, 564 δυσδοϊᾷ {πγοπίθτη δηϊπιδανουίογοί. 
Εὐτθηΐπιὶ τὰ π οξοίο 5 ἀοηλιη αι πεθιι5. 501115 116 ΠΡ 8} αἰ αυὰμα 605 αι 

ἃ Μαινόρμενον δὲ γιγνώσκων, δ: 6.1 Ηος αἴιο- Ἔςήκ᾽ ἀθανάτων -------ἢ}, ἐ, ν. 185. ἘΠῚ]. 8, 
616 Ἰοαποπαϊὶ σθητιβ (αἰ τοοϊὸ τποποὶ 5ῖ6- νυ, 358. 
ῬΠΔΩᾺΒ) 1ϊβ ἈΠ ΠΤΩΘΥΔΏ Δ Όγ 6556 νἱ ἀθίταγ, ----οὐ δὲ μαίνεται δυκέτ᾽ ἀνεκτῶς, 
85 80 ΗοΙηθτο πηυἐιιαΐτι5 οδὲ Νοβίου. ἙΓΈκτωρ Πριαμίδης τι ὰ ααθηλ Ἰοοῦηχ 
πιὰ φηΐμα 1116 ἢξθο Ἐπιδίδι, ἡ. 716. Μὰαίνεσθαι δὲ καὶ ἐν- 

ταῦθα τὸ ἐνθουσιᾷν ἔφη πρὸς μάχην, ὕπερ ἐπίταα: 
Οὐχ᾽ » ἁνεύθε ϑεοῦ τάδε μαίνεται. αλλά τις ἕσι τοῦ μαιμᾷν τ τοῦ δρμᾷν, 38 τῶν ὁμοίων, 

γχι. , 
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ἄλλο ἢ τὸς πεπτωχότας περιτλαύνων ἐθεῶτο" χαὶ μόλις αὐτὸν, 
ἀφελχύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦτοτωχθέντες, προςήγογον τῷ ̓ Αςυάγει, 
μάλα ἐπίπροςθεν ποιόμιενον τὸς προςάγοντας, ὅτι ἑώρω τὸ πρό- 
φωπον τὸ πάππε ἠγριωμένον ἐπὶ τῇ ϑέω τῇ ἀυτθ. Ἔν μὲν δὴ 
Μήδοις ταῦτα ἐγένετο" χοωὶ οἱ τε ἄλλοι πάντες τὸν Κῦρον διὰ 
σόματος εἶχον, χαὶ ἐν λόγῳ, καὶ ἐν ὠδωῖς" ὅ τε ᾿Αςυάγης, καὶ 
πρόςθεν τιμῶν αὐτὸν, τότε ὑπερεξεπέπληζχτο ἐπ᾿ αὐτῷ. 

Καμβύσης δὲ, ὁ τὸ Κύρο πατὴρ, ἥδετο μὲν πυνθανομενός 
ταῦτα, ἐπειδὴ δὲ ἤκουσεν ἀνδρὸς ἤδη ἔργο διοπροωττόμενον τὸν 
Κῦρον, ἀπεχάλει, δτίως τὼ ἐν ἹΤέρσωις ἐπιχώριω ἀποτελοίη. 
Καὶ τὸν Κῦρον δὴ ἐντωῦθω λέγετοι εἰπεῖν, ὅτι ἀτιένω! βούλοι- 
το, μὴ ὁ πατὴρ τὶ ἄχθοιτο, καὶ ἡ πόλις μέμφοιτο. Τῷ ὃν ᾿Ασυ- 
εγει ἐδόχει ἀνωγκαῖον εἴνοι ἀποπέμπειν αὐτόν. ἅ Ἔνθω δὴ ἵ7- 
πϑς τε αὐτῷ δὲς, οὺς αὐτὸς ἐπεθύμει λαξ εἶν, χαὶ ἄλλω συσχευά- 
σὸς πωντοδαπὰ, ὠπέπεμπε, καὶ διὼ τὸ φιλεῖν αὐτὸν, χωὶ ἅμα 
ἐλπίδας μεγάλος ἔχων ἐν οὐτῷ, ὥνδρω ἔσεσθω! ἱκωνὸν καὶ Φί- 
λὸς ὠφελεῖν, χωὶ ἐχθρὸς ἀνιῷν. ᾿Απιόντω δὲ τὸν ἹΚῦρον τρᾶ- 
πεμπον ἅπαντες, χαὶ παῖδες, καὶ ἥλικες, καὶ ἄνδρες, κωὶ γέρον- 
φξες, ἐφ᾽ ἵωπων, χωὶ ᾿Αφυάώγης οὐτός" χαὶ ὀδένοω ἔφωσων ὅντιν᾽ 

σϑοἰαἸββθηΐ οἰγοιπηθαυ απο βρθοΐαραΐ : δἀδόσιο 1, αὐ Ἰά πΘρΌΣΙ: ἀαίπην 
ογαΐ, ΥἹΧ θυ ἐπᾶδθ ἀρδίγαοίαγη δα Αβέγασθι ἀδάμπχοιιπί, αυἱ φιδάϊδηι 605 
ἴρ505, 4 56 δἀἀποογοηΐ, 5101 ργϑοίθηογα βίυαοραῖ, αφαδά ἃνὶ νυ]ίαπὶ δὰ 
σοηβρθοίαμη 5111 5εθνΌΓΌ Τα ἰδοίαπι σοΥπμογοῖ. ΕΓ ἤθοο αυϊάδια ἀρὰ Μράος 
οοπέρογαηΐ : οἱ Ουγαπι Ομ 81} ΟΠΊΠ65. ἴῃ ΟΥΘ, ΒΕΓ Οη6, οἵ ΘΠ] ΘΗΝ 
ΒΑθΘθαηΐ ; ἰππὶ Λδβίγαρσοβ, ρα ααθὴ γα] δπίθὰ ογαΐ ἴῃ ΠΟΠΟΥΘ,; ᾶπὶ δίαρθ- 
ἰδοῖιιϑ ΘΠ βαβρίοΙοθαΐ. 

Ηδξο νεγὸ (διθυ5θ5, ΟΥγὶ ραῖογ ομι αὐάῖϑδεί σαπάθραϊ 16 απ! θη ; αἵ 
ὉΔῚ δοσορίβϑοί θαμὰ ν ἢ 1ὰπὶ ΟὈἾΓΟ ταπηϊὰ, γονοοαν, αἱ ραίτα ῬαιβαΓαηὶ 
ἰηϑεταΐὰ ἀΡϑοϊνογοί. ΕΠ αυϊάθη Οὐταπὶ αἰ χῖθθθ (οι γ, ΔὈΪΓῈ 56 ν6}16, πὸ 
ἀυ]4 Ραΐίοῦ τβρτὰ ἰθιγεῖ, οἱ οἰν!ίαβ εἷδ 56. φιιθυογείου. υάγὸ νἱβια οβί 
ΑΒΙγΑΡῚ ἤθοθβ56 6556 δια ἀἰτηίογο, ΤΌ] ἰσίτυν οἂπι οἵ δαθο5 11], 4105 1056 
ψο ας ϑυσηογθ, ἀοηβδβοῖ, ἴα ἃ]}185 γ65. ΟΠ σΘ δ 5 ΠΟΙραγᾷϑβθῖ, (ἸΠη]511, 
ἴὰπη αυδά ουπὶ ἃπηαγοί, ἐπ τὴ (18. ΤΠΔΡΉ8Π) ἴῃ 60 506π) παβρεγαΐ, νυἱ ἢ [ΌΓΘ 
ἰάοποιπι δὲ δὰ αἴογοπάμηιν ἃπι1 618 δα ]τπθηΐαμ, οἱ δα ππο]θβδίϊαπι ἱπίμη]ο15 
οχμθοπάδιη. Αβοιιηΐοπη νεγὸ ΟὐὙγαπ τηϊ νοὶ, δὲ ρου, οἱ ἐραϊαῖθβ, οἷ 
ΥἹΓΙ, οἱ 56η65, Θα1115 νϑοί!, αἴψιια αὐἰδὸ Λδβίγαροϑ 'ρ86, ἀθαποθραηΐ ; ἃ ΠΟΙ]- 

᾿ Ὁ Ἔνθα δὴ ἵππους τε αὐτῷ δοὺς, δ.6.1 ῬΤῸ 
Ῥοηΐσηο μν κα 60 ᾿ρογά 46 ΟΥ᾽ θη 11} 
ἸΏΊΟΥΘ, 40 ἀοη15 4] ἀογὴ 2ΙΩ 1 5511η15, 1π|- 
Ὁυ]Θηΐα.5 ΔΙΊΪοἱ ἀμῖπηὶ ᾿Π1ο115, Δ}1}1} 1105 οἱα- 
χηυ αγο 50] οραπί, 8:16 ΖΔ οο 5, 4110 {818 
Ἐ ΒαΥῚ πταίϊοτη 5101 σοηοἸ ΠἸαγοῖ, γπτιποτα οἱ 
Ῥγατηϊδιί τηὰσπ, ἴση, χχχί!, 12, [Ιἀοιη- 
6 Ἰηοποΐ, ΦΌΒΟΡῸ ΜΕ σγρί υναϊοοίο, 
ΣΠΌΠΙΙ8. 6556 ἀοίογο11Π), ΟΧχ 1158. ἥπιο0 ἰὴ 
ΠΠατδυιθθδ, Ῥγο ΟΝ] σβῖτηα, ΠΟ θΟθατταγ, οἵ 

γ 

4 Πέργρίϊα τηαχίτηὶ Πορδηί, θη. χἱμὶ, 10, 
Φοβορμυ5. νἱοϊβϑίπλ ᾿ρ56. ἰαγρὸ φυαϊάθηη οἷ 
οὔιιϑὸ γηαἱία (γαϊτθυ5 ἀοπαν]ξ, τη], ραίνὶ 
ἀοίδγοη δα οαγαν, αδη. κἶν. 92. Αϑίγαροϑβ 
Ογτοὸ ἀομπαί οαὰο9, Μοαϊα φαϊδὰβ ἀΡυ Πα ἃ- 
μναῖ: Πῖο πϑίηρο ρῥγοΐαχι {ΠΠππᾷ ογταΐ Πῖρρο- 
ὑοίοη, οατὶθ αἰοπάιπη ἱποϊγίατη, 816 
ομΐ ἄο Μροαϊὰ ΚΆΡο Τ. ἰἰ. ν. 790. ἱππὸ- 
θοτος δὲ καὶ αὕτη ἰςὶ διαφερόντως, καὶ ἡ ̓Αρμῖ᾽ 
νία" καλέίΐται δέ τις ῶ λειμὼν “ἵππόθοταζ ὅο, 
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ὃ δακρύοντ᾽ ἀποςρέφεσθωαι. ἹΚαὶ Κῦρον δὲ αὐτὸν σὺν πολλοῖς 
δαχρύοις λέγεται ἀποχωρῆσαι. Πολλὰ δὲ δῶρω διωδθνωι 
αὐτόν φασι τοῖς ἡλικιώταις, ὧν ᾿Αζυάγης αὐτῷ ἐδεδώχει" τέλος 
δὲ, χαὶ ἥν εἶχε σολὴν τὴν Μηδικὴν ἐχδύντω δόναί τινι, δηλῶν 
ὅτι τᾶτον μάλιςα ἠσπάζετο. 'Τὸς μέντοι λωξόντας χαὶ δεξα- 
μένος τὼ δῶρω λέγεται ᾿Ασυάγει, ἀπενεγκεῖν" ᾿Ασυάγην δὲ 
δεξάμενον Κύρῳ ἀποπέμψαι " τὸν δὲ πάλιν τε ἀποπέμψαι εἰς 
ἸΜήδες χαὶ εἰπεῖν, Ὦ πάππε, εἰ βάλε; με χαὶ πάλιν ἰέναι ὡς 
σὲ μὴ αἰσχυνόμενον, ἕω ἔχειν εἴ τῳ τὶ ἐγὼ δέδωχο;" ᾿Αςυάγην 
δὲ ταῦτο ἀχόσαντοω ποιῆσωι, ὥςτίερ ὁ Κῦρος ἐπέςειλεν. 

Πὶ δὲ δεῖ χαὶ " παιδικῷ λόγο μνησθῆναι, λέγετωι, ὅτε ΚΚῦ- 
ρος ἀπήει, χωὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ᾿ ἀλλήλων, “ τὸς συγγενεῖς 
Φιλᾶντας τὸν Κῦρον τῷ ςόματι, ἀποσέμπεσθοι αὐτὸν, νόμῳ 
Περσιχῷ (ᾧ γὼρ νῦν ἔτι τῦτο ποιδσι Ἰ]έρσαι) ἄνδρω δὴ τινῶ 
τῶν Μήδων, μάλα κολὸν χὠγαθὸν ὄντω, ἐκπεπλῆχθαι πολὺν 
δὴ χρόνον ἐπὶ τῷ χάλλει τῷ Κύρϑο' ἡνίκω δὲ ἑώρω τὸς συγγε- 

᾿γεῖς Φιλῶντας αὐτὸν, ὑπολειφθῆναι: ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι ἀπῆλθον, 
προςελθεῖν τῷ Κύρῳ, καὶ εἰπεῖν, "Ἐμὲ μόνον αὶ γινώσκεις, ὦ Κῦρε, 

ΠΡ ΟὨΠἰ απ. {556 ἀϊσαμηΐ απ ΙΔογντηδη8 τονουίουιί. ἘΠῚ’; Ογχαπὶ αποάιθ 
Ἰρϑβίμη τμ} 15 οἴῃ ᾿ΔΟΥΎ 5. αἰβΟθβ51556 (ὐδαἸταη 6ϑί. [56 τημα θαμὰ ᾿πέεν 
δ υαϊος. χαπηογα (ἰδ θυ 1586 ἔογαηΐ, (6. [5 ποηρθ απ ᾿ρ5ὶ ἀθάδγαϊ ᾿βίν- 
ὩΡῸΒ : ἃς ἀδηγὰχῃ, Θχυίᾶ αυάτ Ὠαθθθαΐ δβίοᾷ Μραϊοᾶ οὐϊάατη ἤἄαπς ἀδάϊδββο, 
ἰηάϊοῖο «πο ογαΐ 56 ἢσης ἴῃ ΘΥΪΠῚ15 ΟΠ σογθ. Αἱ ἢΠ05, οἴπ ΒΡ ϑιββθηΐ 
᾿θοπίίαιιθ ἃπῖθηο ἃοσδρ ββθηΐ τημηθγα, δὰ Αβίγασθμπι δ ἀἰθίμ 556 ἔθυταῦ 5 
᾿Αβιγαρϑιησῃο τοοθρία Πἀοπὶ αὐ νυ τοίθγθηθα συγᾶββα : ππὴς δυῖθ τ ἰμ ἢ 
Μράϊαιῃ ἐδπιὸ δα οὰμ ἢἢ5. νου 5. ΚΘΗ 5550, ΘῚ Τ16 ψ]85, ἄνθ. ἰξουση δα ἐδ 
Ῥαάονο μη τη σΟμ  πβιιπι ΘΗ, 5] 110 Πα ΌΘΓΟ 51 ααϊα ΘσῸ ΟΠ ρίδτη ἰαγρίειιϑ 
ΒΌ. Σ ἀίαιϊιο ΠῚ5 αὐ 115. Αϑίναρθπι ἔδοῖββθ, απουηδαμηοα πη ΟΥΤῚΙΒ ΠΌΠΕΔΥῚ 
πιββογαῖ, 
(ιν 51 τηϑητῖο ΞΘΥΤΟἢἷ5 ὈΪ Π 1ἃ5 Ῥιιθυ θ5 βρ γα πτὶβ βὶὲ ἑβοϊθηκία, ἔθυίαν, 

οὔην ὑνσιι5 Ἀθϊγοῖ, οἱ ἃ 568 ἰηνίοθιη ἀϊξοθάθγθηϊς, σορηαΐοθ οὐ Οὐσι, πιοτὸ 
Ῥογβῖοο, ὁβουϊαΐοβ αἰ 55ῖ556 : (θίθηϊπι μος οἰϊατη το πυροτο ἰᾳ ἐποϊπηξ Ῥουβ8) 
νἴγηι αὐΐθιη «ποηάδηι Μϑάσπι, δἀπιοα τα δαηο ῬγΟθ ἢ δὲ Ποηθβίιη, ἸΟΠΡῸ 
τϑιηρογο (νυ ΡῈ] ΠνἸ τ η15. αἸΟΥ Ὁ ἔαϊβδο ρογουϊβανη : δὲ οὐπι σορτιαΐοβ ΘΠ) 
οϑου!αηΐοβ. νἱάρυοί, Βα 5 {1556 : 4} νογὸ ροβίαιδην Δ Ρ Ἰ5βθηΐ, ἃσο ββῖββο δά 
Ὄνγιμηι, αἰχββόχαος Μ6 βοϊιιη οχ σοσπαῖβ, Οὐγθ, πο φορτιοβοῖβ ̓  υϊά, 

ἃ Τὸν δὲ πάλιν τε ἀποπέμψαι εἰς Μήδους αὶ ἱπροηΐϊαπι, ΟΠ Θϑϊ Ὁτλουβ ᾿ηα10115. ΘΟ Ὼ- 
εἰπεῖν] ϑ΄τλ}}15 Ἰοοιιτο οϑὲ θα, ᾳαὰ υἰϊϊαν 
ῬΜᾳῖ. χὶ. 9, 3. πέμψας δύο τῶν μαθη- 
τῶν αὐτῷ, εἶπεν αὐτῷ, ἕζο. 

Ὁ Παιδικῦ λόγου] Εδο5 56 6αυὶ ᾿ς ΟΥ̓ οί68, 
αἱ ἀπγαΐονιαπι Πὶς ΠΧουηΐ ΟΣ ΟΠ ΩΝ, 
ΠΟῚ γηΐῃξ τηϑρὶβθ αἰιὰτη Βἰορ θη ρῥ]δοθρί. 
118 Θῃΐτῃ, δ ΤΔΟΧ ΠΆΓΓΑΣΘ Ρουσῖς Χοπο- 
Ῥθοη, εἷ] οἰβὶ ἡαδαηδα αιισθάδμι ἰμογαΐ βἰτη- 
Ῥ᾽ οἰ, οὐτπὶ Ὁ] 15, τι} ἜΤ ". 

7αμποίΐα. 
ς Τούς συγγενεῖς φιλοῦντας τὸν, ὅς6.} Εχαΐ 

Ὠϊτηἰγασα. ἤθο οΟἰἶμι ἴῃ τηοτὸ ροβιΐαση, υΐ 
Ἰπέου [ΥΩ Πα 5. δὲ βαηρσαὶϊηθ νοὶ αἰ πἰταία 
ΘΟ ποΐοβ ὁδοῦϊα αἰνιἀογϑηΐαγ, βαϊαίδηδϊ 
οἵ γα]οαϊοσθηαϊ οατιβὰ. Τὰ Φαοοθ5 ἘΠ ΔΟἢΟ]- 
ὁπ, ΓΆθ αν ΦΘΟθαμα, οδουϊαΐαβ οϑί, ὅδ. 
ΧχΙχ. 11, 18, ΡΊητα αὐΐογγο ΘΧοιηΡ ἰδ ΠΟ. 
ΟΡ 651. 
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σῶν συγγενῶν ΤΊ δὲ, εἰπεῖν τὸν Κῦρον - “ Ἢ χαὶ σὺ συγγε- 
νὴς εἶ. Μάλιςα, φάναι. "'Ῥαῦτ᾽ ἄρα, εἰπέϊν τὸν ἹΚῦρον, χαὶ 
ἐνεώρας μοι" πολλάχις γὼρ δοχῶ σε γιγνώσκειν τῦτο ποιῶνται. 
Προςελθεῖν γάρ σοι ἀεὶ βαλόμενος, ἔφη, νὴ τὸς ϑεὸς, ἠσχυνό- 
μήν. ᾿Αλλ᾽ ἐκ ἔδει, Φάνωι, τὸν Κῦρον, συγγενῆ γε ὄντα᾽ 
ἅμα δὲ προςελθόντω φιλῆσαι! αὐτόν. Καὶ τὸν Μῆδον φιλη- 
θέντω, ἐρέσθαι, Ἢ χαὶ ἐν Πέρσωις νόμος ἐξὶν ὅτος συγγενεῖς 
φιλεῖν Μάλιςα, φάναι, ὅτωχωνε ἴδωσιν ἀλλήλδς “ διὸ χρό- 
νϑ, ἢ ἀπίωσί ποι ἀπ᾿ ἀλλήλωνιτε Ὥρα ἂν εἴη σοὶ, ἔφη ὁ Μῆ- 
δος, πάλιν φιλεῖν ἐμέ’ ἀπέρχομαὶ γὼρ, ὡς ὁρᾷς ἤδη. Οὕτω 
χαὶ τὸν Κῦρον πάλιν Φιλήσωντα, ἀποπέμπειν, καὶ ἀπιέναι. 
Καὶ ὁδόν τε ὕπω πολλὴν διεληλύσθωι αὐτοῖς. καὶ τὸν Μῆδον 
ἥχειν πάλιν ἱδρῶντι τῷ ἵσπῳ. Καὶ τὸν Κῦρον ἰδόντα, ᾿Αλλ᾽ 
ἥ, φάναι, ἐπελάθε τὶ ὧν ἐξόλθ εἰπεῖν; Οὐ μὰ Δία, φάναι: 
ἀλλ᾽ ἥχω διὰ χρόνο. Καὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν, Νὴ Δί᾽, ὦ σύγ- 
γενες, δὶ ὀλίγα γε. ἸἹἘΠοία ὀλίγα, εἰπεῖν τὸν Μῆδον, Οὐκ 

αἰχῖϑβο Ουγαπ ἢ Νυϊη οἱ ἐπ οορῃαία5. οοΡὺ Νίαχιπηβ, τοβροηαββθ ἐζζιηι. 
Ἰαἀεϊγοὺ υἱΐαιιο, ἀἰχῖββο ὐυχιχη, πι6 ἀθῆχῖθ οΟᾺ} 15 Ἰη θαυ : ν]ΘῸ ν ΘΙ 
ἢος 16 βερρι ὰβ ἴδοθγε δητηδάνογββο, Ἐπηϊμηνουὸ οὐπὶ παηααδηλ ΠΟ ἴδ 
ἀοσθάθγο ψα θη, μτοίδειὸ, αἰΐ, τιθ ραάθθαῖ. Αἵ ποὺ οροχίαϊ!, αἰχίββε Ον- 
ΧΊΙΠῚ,) ριίογο ἐδ εἰδέογτοτὶ, οὗτη σορπαίιις. 65565: 5πηη] 16. οὐχ Δοσοββίββο 
δι οβουϊαΐι5 οί. ἘΠῚ Μδάϊιῃ, δοσδρίο οβοιῖο, ᾿ηΐουγορᾷββο, ζθγέμν, Ἐλ5ί- 
Π6 δὲ Ῥϑυβὶβ ἴῃ τηογθ οδουϊαγὶ σορπαΐοβ ἢ ΝΜίαχιηγδ, αἸχῖσβο Οψγιη, οι 58]- 
ἐθῆχ οἵ ἰπίθυν αἰ !ο ἐδ η ρΟΥ 8 8111 4105 ν]ἀθαηΐ, νϑὶ ἃ 56 Ἰηνίοοιη Δ] απὸ αἰβοθ- 
εἰδηί. δπιριὶβ ἐσίξι ὉῚ ἔποῦῖῖ, ἱπαῦῖε Μϑατι5, τ16 ᾿ΐθγιπ αἱ ΟΒου θυ Ἷ5 ἢ 
άπ Θηΐη, υἱἱ ν᾽ 65, ἀρθο. Αἴαιο τὰ εὐπιὶ Ογιπβ ἀθπαὸ διπὶ οβειαίιτις 
εβ86ΐῖ, αἰπη βιῖ, δίαιθ ᾿ρ56 δἰϊατη 4011. Οὐμγαια 111 ηοημάπχηῃ ἰοηραπι ν]ὰ ἢ} 
αἴξογ αὖ αἰέεγο ἀἸργυ6551 θββθηΐ, θοοθ Μίθαιιβ ξιἀαπίθ θάθο γρνθυαγ, Θαθπὶ 
οὗ νἱἀϊβθοὲ ὕγτγιβ, Ναπι «υϊα δουιμη, ἰηαϊξ, 65. ΟὈ] ἰτυ5, αιο πε ὲ αἀἴσονο 
γΘ Γε5 ἢ Νοη ρῥγοίδοϊὸ, αἷΐ ; 564 θη ρου 5 ὁχ πίονα]. νθηϊο. Βυονὶ αυϊάθηι, 
Ὠργοϊὸ, τη οοσπαίο, ἀἰϊχὶε Ογτιβ. Θιυιΐ Ὀγονὶ, αἰχὶ Μράυ5 Ὁ Νοηηθ πόϑι, 

ἃ Ἦ καὶ σὺ συγγενὴς εἶ :)ὺ ΝΟῚ 605 50] τη, 
40] τεςὶ αὐἱΐ αἰϊηϊίαία αἰϊαιιᾶ αὰΐ ργορίη- 
ααϊίαία σοπήαποί ογαηΐ, σορπαΐοβ 618 ἃΡ- 
ῬοΘΙΠδγαπε Ῥότθε ; 56 ὰ 81105 οἰϊατ, (αἰθι8- 
ΘΌπὶ γορὶ Ὠ0}18 πδοσβϑιαἀο ᾿πίεγοθββοσαί, 
60, Βοποτῖϑ οασϑᾶ, {πὸ ουταν!ᾶγαμί, [ἃ 
αὐυοά ἀθαπάς ἀοσοί νἱοίογϊτα {Ππ4 ργδτηΐ- 
τπ|ὶ ἃ Ἰθατῖο Ῥγοροϑβί(ιπι, ------------------------ 
καὶ συγγενὴς Δαρείου κληθήσεται. 1 Ἐω54, 11. 7. 
υοσαπὶ ΓΘ Ὑουθίβαια {εγὸ σοποίηΐ! 9 056- 
Ῥ -- - καὶ συγγενὴς μου κληθήσε- 

ζαι, Απέᾳ. 7 υἱ, 110. χί, νοὶ]. 1. Ρ. 472. Ἐά. 
Οχ, Ἠΐοκ ουΐοτῃ, 4ὰΐ ἰά αυϊάηιία εγαΐ Πο- 
ΠΟΥΒ. σΟΠΒΘ Ὸ  βαπί, ὦ οΥἷβ ὁδοῦ! ατὴ 
ζαΐδδα αὐ τη 5805 αἰιοίου δὲ Αὐτίαμαϑ, "Ὁ. 7. 
πδυ. 85)..-.--. - καὶ ἥσους αυν- 

γενεῖς ἀπέφῃνε, τούτοις δὲ νόμιμον ἐποίησε φιλεῖν 

αὐτὸν μόνοις. 
Ὁ Ταῦτ᾽ ἄρα, ὅ.6.] ῬτῸ διὰ ταῦτα. Ελάθτη 

γἱἀοίαν ἔλλειψις τῆς διὰ. 2 Ῥεί, 1, 5. Καὶ 
αὐτὸ τοῦτο δὲ, ἕο. ΝἸΒὶ 418 πιο ἀογναγο 
ταῖς γῖπι ργΡΟβι 018 εἰς, αἴ ἰηδδὲ 1 
γΘΥΌΟ παρειςενίγκαντες ΤΩΟΧ 504 υ η1]. 

ὁ Διὰ χρόνου] αγρθοὶ Ἀρβοϊὸ βοϊθαΐ ἀἰ- 
Θ6Γ6, διὰ χρόνου, φαοά πο ϑιθιπάς ἢαί, 
5 ἰηΐεοι]οοίο ἐθιηρουβ ἰπίογν } 0. γΘοα- 
γαῖ. Τὰ ἴον Οπουληλ 5 αὐ Ἐνδηροὶ, 
γουθα, δι᾿ ἡμερῶν, Μᾶγο, 1}, 1. αἴ188 5 γηΠῆ- 
οαηΐ, Μιος ν6] βαϊίοτῃ δἰϊηιιοί ἀϊ685 ἰπίθ.- 
Ἰοοίοβ Πιΐδβθ, οἴμα. ἃ βυβοορίὰ (ἈΠ Π ρα 
ρογοσγυίίοπο σαρογπαῖπὶ γοάϊγοι ΓΘ 5τι8, 
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οἵἴσθω, φώνωι, ὦ Κῦρε, ὅτι χαὶ ὅσον σχωρδωμύττω χρόνον, πάνυ 
πολύς μοῖ δοχεῖ εἶνωι, ὅτι ἐχ, ὁρῶ σε τότε τοιῦτον ὄντα ; Ἔω»- 
σαῦθα δὴ τὸν Κῦρον γελώσα! τε ἐκ τῶν πρόσθεν δαχρύων, χαὶ 
εἰπεῖν αὐτῷ ἀπιόντω ϑάῤῥεῖϊν, ὅτι παρέζφαι αὐτοῖς ὀλίγϑθ χρόνο" 
ὁ ὥςτε ὁρῶν σοι ἐξέςοωι, κῶν βόλῃ, ἀσκωρδωμυχτεί. 
(Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ὅτως ἀπελθὼν εἰς Πέρσας, ἐνιωυτὸν μὲν 

λέγετοι ἔτι ἐν τοῖς παισὶ γενέσθαι. Καὶ τὸ μὲν πρωτον οἱ 
παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν, ὡς ἡδῃπωθεῖν μεμοιθηκὼς ἐν Μήδοις 
ἥχο. Ἐπεὶ δὲ χωὶ ἐσθίοντωῳ εὐτὸν ἑώρων, ὥςπερ οὐτοὶ, ἠδέως, 
δὰ πίνοντα, Ξὲ εἴ ποτ΄ ἐν ἑορτῇ εὐωχίω προςγένοιτο, ἐπιδιδόντοι 
μῶλλον αὐτὸν τῷ ἑωυτῦ μέρες ἠσθάνοντο, ἢ τπροςδεόμενον" καὶ 
πρὸς τότοις δὲ, χωὶ τἄλλω χρωτιςξεύοντω αὐτὸν ἐώρων περὶ 
ἅπαντα ἐαυτῶν" ἐνταῦθα δὴ πάλιν ὑπέπτησσον οἱ ἥλικες αὖ- 

-“ ε Ἁ Ἁ Ν Ν ὄ ΄ 2 3...“ 5 
τῷ. ᾿Ἐπεὶ δὲ, διελθὼν τὴν παιδείων ταύτην, ἤδη εἰςῆλθεν εἰς 
χὸς ἐφήξος, ἐν τότοις αὖ ἐδόκει χρωτιςεύειν, χωὶ μελετῶν ἃ 
χρὴ, καὶ χαρτερῶν ἃ ἔδει, χωὶ αἰδάμενος τὸς πρεσξυτέρες, χαὶ 
πειθόμενος τοῖς ἄρχϑ8σι. 

ΠΠροϊόντος δὲ τῷ χρόνθ, ὁ μὲν ᾿Ασυάγης ἐν τοῖς Μήδοις 
εἰ , ΝΣ Ὰ ι ς “2 7 - “ } “ ἀποθνήσκει" ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τὸ ᾿Αςυάγδς παῖς, τῆς δὲ Κύρε 

ν Χ . Ὰ Ν τ βιὼ ἫΝ “ -ΝΝ ς ἐφ εν 
μητρὸς ἀδελφὸς, τὴν ἀρχὴν ἔλαξε τῶν Μήδων. Ὁ δὲ τῶν 
᾿Ασσυρίων Βασιλεὺς, κατωαςρεψόάμενος μὲν πάντας Σύρες, φῦ- 

ἰηααϊί, (ὐγγο, 11 ρθυ]οηστιηλ 6556 νἸθυὶ ἴθπιρι8, 40 νοὶ σοηηῖνθο, ασποά 
ἴθ 14 ]6 1 Ἰηἰογθὰ ἤθη Δαάβριοαη ἢ [0] νθιῸ οἵ υἰβίββα Οὐταπὶ ΚΟΥ Ή7 ροβὶ 
ῬΓΙΟΥΘΒ5 ἰΔου να5, οἱ {ΠΠπππὶ Δ ΌΪγθ, θΟΠΟα 16 6556 ΔΙ Ώ10 π|581556, ὈΓΕΥῚ ΘΗΪΠῚ 
56 ᾿ρ515 δαίαίαγαμ : ἰίάσιιο δὶ ν ἱθβ, αὐέ, ΕἸὈῚ ΠΟΘΌΙ,, οὐ 5 τη8 ΠῸΠ σοΠηΪ- 
γΘΠΓ 5, [ΓΔ6Υ]. 

Οντῖβ ἰρίταγ πος τηοάο δα ῬΟΥΒα5. γον ύβι185, ἈΠΠΙΠῚ δ Ππς ἸΠίοΓ ῬΕΘΙῸςΣ 
Θρίῖββθ ρευμιθοίαν. Α΄ ρυϊπυὰπι ααϊάθμῃ δπὶ {Ππ|ϑθαπί ΡαΘτΊ, αὐ 41 ἀρυὰ 
Μράοβ ἀε!!οαϊὸ νίνεγτο δάοοϊιβ νϑηϊβδδοί. Αἱ ροβίαμιδπι ΘΠ οἵ σομ θγῸ 
ΠΑ ΥἸ6., ἀαθηια πο πη 'ρ51 δοϊοδαρέ, εἰ ὈΪθθγ νι Ἰϑβθηΐ, δὲ 51 συδηάο 
ἔοϑίο (16 Δα 115 ἰη} ]οογθίαν Θραλαμι, διι αἴλὲδ Ροϊ δ 6 ρου Π6 δι ἰαγρὶν], 
“ὰπη αἰ ΔΙΉΡ] 5. ΓΟ γοΥ ΒΘ ηβιββθηΐ : δἴαιθ δαθὸ δὰ ἢδθο, 'π οδοίου 
ΘἰἸαλη γοθιι5 ΟΠ] 115 Θατη 105158 ἰοηρὸ ργϑοβίατο δηϊδἀν ου ἰββθηΐ ; απ Θηΐτη- 
νεγὸ οοηίγΓὰ «ρα Ά 165 διιὴϊ γον μέγ. ΑἹ ροβίαιδηι, οἰχϑὰ Πα 15 Ἰηβίϊτ- 
ΤΙΟη15 ἀΡ5ο] αἴῖο, 18} δὶ θρῇθθοβ ἰγϑηβι, Ἰηΐου ΠῸ5 ἰΐθην τηαχίπηθ Θχοθ]] θυ 
ὙἾΒΙΙ5 Θδί, οἵ ΘχθυσθηἋο απδ Ορουίοαΐ, οἵ ἰοϊογαθμο α188. Ορα5 ογαΐ, οἱ 
5ΘΗΪΟΙΘΒ ΓΟ Θγημο, οἱ παρ ΊβίΓαἴ 115 ραγθηάο. 

Ῥυοσθάήρηϊο νογὸ (θη ρογθ του ἀρπὰ Νίοοβ Αβίναροβ οἵ ΟΥὐαχδιὸ5 
᾿Αβίγαρὶ5 ἢ] 15, τηαϊτίβαιιθ Οντὶ ταΐου, ίθάογαμ ἱπηρουῖο ροϊίι5 οδί. Εθχ 
ἀπο Αββυσιοσιη, οὐπὶ ΞὥΥΤῸΒ. ΟἸΠΠΘ5, σΌΠΙΘΙ ΠῸῚ ᾿ΆΓνΔἢι, 50 6 ρ ββοί, 

ἃ “ὩὭςτε δρᾷν σοι ἑξέςαι, ὃς 6.1 ΤΥΑΠΒΙΪο οϑὲ σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, ἘΠ Αοΐ, 1. 4,---παρήγγειλεν 
20 ΟὈΙααὰ ογαϊϊΐοηθ ἃὰ γϑοίΐδτη ; οὔὐι18 αὐτοῖς ἀπὸ “Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ 
ἴα Πη ΘΧΘΙΉΡ]ὰ ἴῃ ὅδ ουβ ΘΟ. ΡίΟΥ 5 απὸ περιμένειν τὴν ἐπαγγελέαν τῷ παττὼς, ἣν ἠκύσατε 
χιοίαηάδ, τυ [μπο. γ, 14, Καὶ αὐτὸς παρήγγει- ων. 
Ἂεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν" ἀλλὰ ἀπελθῶν δεῖξον 
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λον 8 μίχρὸν, ὑπήχοον δὲ τεποιημένος τὸν ᾿Αρωξίων βασιλέα, 
ὑπηχόος δὲ ἔχων ἤδη χωὶ Ὕ ρχανίος, πολιορχῶν δὲ χαὶ Βοακ- 
τρίος, ἐνόμιζεν, εἰ τὸς Μήδος ἀσθενεῖς ποιήσειε, πάντων γε ἂν 
τῶν πέριξ ῥῳδίως ἄρξειν" ἰσχυρότωτον γὼρ τῶν ἐγγὺς φύλων 
στο ἐδόκει εἶναι. Οὕτω δὴ διατέμωετοωι πρός τε τὸς ὑφ᾽ 
ἑαυτὸν πάντας, χωὶ πρὸς Κροῖσον τὸν Λυδῶν βασιλέω, καὶ 
“πρὸς τὸν Κοπποδοχῶν, χωὶ πρὸς Φρύγας ἀμφοτέρος, καὶ πρὸς 
Κῶρως, χαὶ Παφλαγόνας, χωὶ ᾿Ινδὸς δὲ, χωὶ πρὸς Κίλι- 
χῶς, τὼ μὲν χαὶ διωξ άλλων Ὡρὸς αὐτὸς Μήδος χαὶ ἹΠΈέρ- 
σας, λέγων ὡς μεγοόλω τε εἴη τοῦτα ἔθνη, κωὶ ἰσχχυρὼ, καὶ συ- 
νεξηχότω εἰς τὸ οὐτὸ, χαὶ ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι 
εἶεν, " χωὶ συνεξήχοιεν εἰς ἕν, χωὶ χκινδυνεύοιεν, εἰ μή τις αὐτὸς 
φθάσας ἀσθενώσει, ἐπὶ ἕν, ἕχαφξον τῶν ἐθνῶν "ἰόντες χκαταφςρέ- 

Αὐδθυμη τΕρΈτη ἱτηροτῖο 510 ΞῈ θ᾽] οοἰββοῖ, σα ἰζοβ Ἰαπι εἰ ΗΠ γγοδηΐοβ μαθογοῖ, 
Βδοϊγϊοβαμθ οὐϑιάογοῖ, οχιβε πιαν, δὲ Νθάογαμη νίγοβ ἀ θᾶ 55θϊ, (Δ οΠ]ὸ 56 
{ΠΏ γ5 ΟἸΠ θὰ 5 “πη ρογαίυσιμη : ἤθε Θαΐπι ὩΔΊ] ἸΏΓΘΓ ν᾿ ΟἸπ85. 8185 ροΐξδη- 
Ἐϊπ9]γηδ, Θ556. νἀ θθδία. ᾿ίϑαιθ πΠ05 δα ΒΌ θα Ἰζο5 5105 ἀῃίνθΊβ05, οἱ δὰ 
(τοϑύτῃ Τυγάογυτϊη τόσο, εἴ δὰ γρροηι Οἀρρδαοσυῃ, δα ῬΠγγραβ υ[ΓΟΒ6Ὲ6, 
αὐ δγα5, δα Ῥαρῃϊασοηαβ, δα [πη605 δἴίατη, οἱ δὰ ΟἸΠοα5 ταῖτἰ, εἱ Μδαοβ 
Ῥεγβάβαιθ ἀρ 1105 ἴῃ Ἰμν  ἀἸάτη δὲ οσπηθη νοσϑί, οὐτη ἀἰσογοῖ Παρ 8.5 6556 
ἢια5. ἰΟΥίΘΒΟ 6 σϑηΐαθβ, εἰ υἱγέθιι8 σΟΉ 51 Ἴδψιθ φομῃ]πηοίαβ, οἱ ΠΤ 05 
τηυίυβ ἀν! ποΐαβ, δαβαθιηαιιθ ομληϊηῦ ἰηΐου 56 ἡ ἃ σοηβρΙΓᾶ556, αἰ ρου σα] πὶ 
οβϑβαΐ, ΠἾ5] (15 οὰ5 δηϊθνεσίθπο ἀθὈἸΠ αγϑί, ἢ ΠδΙΙΟΏΘ5 8145 δου ἴθ 51ηρῚι- 

"ἴὰ5, ΟἸ65 Θνου γθηΐ. ΑΦ ΠΕ, ραγίπι ἢὶθ ψουἷ5. ρουϑβιιαβὶ, ραχίϊπι πχπηο]- 

ἃ Καὶ συνεςήκοιεν εἰς ἕν] ΥἹΧ ἄστα Ἰοαροτα- γϑηΐ 8:04», νι ]θης ἰάθτα, ἰάθαχ πο]]θηΐ, δὲ 
ὙΩ15 συνεςηκότα εἰς τὸ αὐτὸ, Οἵ τηΐγα βαπὲ, 
ὯδΘΟ βυδγ!5 δἀθὸ, γϑυδογιχῃ τἄθην ἐθγὸ εὸ- 
πη οσουχγ ἰΐογαίϊο. ϑίθρῃδητ5 
Ἰοσῦμη Τη6η60 ἰΔΌΟΥΑγΘ ρυίαί; γηθάϊοδβ 
γογὸ Ἰη8η0.8 ἱποηϊζου Δα ΠΙθτι 586 νἱἀθίμγ. 
15 δηΐτη οὐτὴ δα]υποίίοπα "ἰὰ [6 δὶ γα]ί, καὶ 
δὴ καὶ πρὸς πόλεμον συνεςήκοιεν εἰς ἕν. ἘΦ 
ΟΙΉΠ65 οἱ ΜΆ. ΒοΑΙ. (π6ο φαϊδαυδηι ΔΉΠΟΥ 
ὩΒΡΊΔ.Ὶ ᾿ΠΥΘΏΪΓΙ 10) αα πο ηάδτηῃ Ἰοοἰϊομ 
τ σοΡίδη σΟΠΒρΙγϑηΐ : 4αδγὰ (υα]άρτη, (8}- 
1ὰ Ῥγβθυξγη οὔτη πἰξαίιιν δαοίογϊ(αΐο, ἰ6- 
Τηθγῶ ΠΘΙη0, τ{1 ΟΡΙΠΟΥ, Ἰαρτο θα ϊξ, ταοαὸ 
εἰ ἢᾶηο οἱ ΠΙατη τῆοχ Ἰἰθσθηί φράσιν 415- 
εἰϊποίο5. ϑυθογίαηίαν ἰάθς. Αυἱάηιϊ ἰρὶταν, 
ἰηίου ἰορθηάμτη ἤθθο ΑΒΓ γα }8 
γοΥρα, πυϊαβτιηοαϊ αιοοάαγη ἀηΐτηο οοποῖ- 
Ῥίατημϑ 7 Ἐϊὰ5 ὨΪΤϊγατη σοπΐρβ, 4085 ἴῃ 
ΟὐἸτηθη 18 γ οἱ ἱέ οἵ Ἰην! ἀϊατη γοοῦγο, βοοὶο- 
ταίο ρμτίπιὸ ἰηϊᾶ, ̓ πέογ 86 φοτηχηιηΐα ἀπ ἀπ 
ΔΊ Δ.556. ΘΟΠ51118, σοπἰποίίδαι!α. νἱγὶθυ9 
6856 δ Θὰ ΟΘΧβοσθσπαάς ρᾶγαΐε5: Πα ΠῸ ἀοϊπαὲ 
βοοϊοίαίοτῃ 5{8 0110] σοπηνθιογιγω νἱποιΐο 
ἢγτηᾷββο αὐρὸ, τ΄ οὗ ἰατη ἑαγιάρην 9656 
γὴν ργορίογα ὉΠ ἴα 15. ἀπιϊοϊἰπραιο 
κταῦῃι σοπί κου ηΐ, ὉΠΌΥη Ἰτητο πε] ἢ 9 σειτῖρ 

δάοὶ πίηο Ἰηἀὲ ἀαΐοο Το θηΐ βουνϑ 55.198. 
Ἦ 80 851 τηϊηὺβ ρίδοθαΐ ᾿πἰουρυθίϑίιο, ἀϊσθῃ- 
ἄσχῃ ἔογϑϑ ουὐϊΐ, Βθρσοϑί {Ππὴὶ ἸΔθὺ ἢξθ6 
Ἰηρ θυ πᾶ556 γαυθα, οὖ φαϑηΐυτη ἰατη 5101 
ἔστη οἷβ, 485 ῬῈῚ ΠΌΠ05 ΟΟΥ ΘΙ] αν], 
σϑηίθι5 ἃ Μί6α15 Ῥουβίϑαθθ ἴῃ 685 σοτι- 
ΒΡ γ  τ.5 πη πα υγη οϑβθί, δχρυϊγηοτοΐ 
(ογ1ὰϑ οὐ νθῃθτηθηϊὰ5 ἀὐρογοῖ, Θαϑάθτησιια 
αὐἀρὸ (ΔοἸ Πἰὰσ ἴῃ 5185 ραγίθϑ ἰγδῃθσγρί, οἵ δὰ 
δύτὴϑ οἰ ῬΥῸ σοτητηὩϊ δα] οδρίθ 8, 
οομποϊζαγοῖ, ὉΠ] Πρ] ἀαΐθγῃ βο] θηΐ ἕν καὶ ταυ- 
τὸ, ἀθ 118 οὗτῃ ἢδί ογδίίο, «αὶ ᾿ηΓΟῚ 56 Ἰηαχὶ- 
χτηὰ σοηϑοηίαηΐ ; ἐὰ ΡῬοΙΪγΌΙὰ5 (αἴ Θχθιαρὶα 
οχηἰατὰ δἰ αηἀὸ ρΡοίθηάα) 1. ὅ. Ρ. 441. 
δεῖν μάλις.α μην μεδέποτε πολεμεῖν τούς Ἑϊλληνας 
ἀλλήλοις, ἀλλὰ μεγάλην χάριν ἔχειν τοῖς ϑεοις, εἰ 
λέγοντες ἕν καὶ ταυτὸ πάντες, ὅζο, Αἰαᾳθ 60- 
ἄστη [ογὸ χηοάο Εγαηρο}, 46 15 4] ὁμοθυμα- 
δὸν ὦ οοοἰἀοηάτῃ οϑυχη ουϑηΐ Θοδοί!,------ 
καὶ οἵ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατῶ, ὅσο. 

Αοί, ἱν. 26. 
Ὁ Ἰόντες] ἘΑΠῚ ομλπ65 πηοποβῶ, υἱ ν]- 

ἀοίαγ, ἰόντας ΕΧμθοηΐ, Βίορμδημ οἱ Μὰ- 
τοῖα 5 αιοίογοϑ τ1Πὶ Γαῦγο, ΕΓ ἰόντες ΓΒΡΟΠΘ- 
γϑτῃ : φποά συϑοηη οἱ ἴγ8ο. ΚΘ ὙΠΙΒΧΘΦΗ τὰ» 
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ψασθαι. Οἱ μὲν δὴ καὶ τοῖς λόγοις τότοις πειθόμενοι, συμ." 
μωχίων αὐτῷ ποιῶνται" οἱ δὲ, καὶ δώροις καὶ χρήμασιν ἀνα- 
πειθόμενοι" πολλὼ γὰρ ᾧ ταῦτω ἣν αὐτῷ. Ἰυωξάρης δὲ ὁ τῷ 
᾿Αφυάγες παῖς, ἐπεὶ ἠσθάνετο τήν τ΄ ἐπιξουλὴν χαὶ τὴν παρασ- 
κευὴν " αὑτῶν συνιζςωμένην ἐφ᾽ ἑαυτὸν, αὐτός τε εὐθέως ὅσα 
ἐδύνατο τωρεσκχευσζετο, καὶ εἰς Πέρσας δὲ ἔπεμπε πρός τε 
τὸ χοινὸν, χωὶ πρὸς Κωμρύσην ὑτὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα, χαὶ 
βασιλεύοντω ἐν Πέρσαις. Ἔπεμῶε δὲ χωὶ πρὸς Κῦρον, δεό- 
μένος αὐτῷ πειρᾶσθωι ἄρχοντω ἐλθεῖν τῶν ἀνδρῶν, εἴ τινας 
πέμποι σρωτιώτας τὸ Περσῶν κομόν. Ἤδη γὼρ χαὶ ὁ Κῦρος, 
διατετελεκὼς Τὼ ἐν τοῖς ἐφήξοις δέχοω ἔτη, ἐν τοῖς ἀνδράσιν ἦν. 
Οὕτω δὴ δεξαμένε τῷ Κύρο, οἱ βολεύοντες γεραίτεροι αἱρόνται 
αὐτὸν ἄρχο:τωα τῆς εἰς Μήδες ςρατεὶας. ᾿Εδοσων δὲ αὐτῷ 
διακοσίος “τῶν ὁμοτίμων προςελέσθωι τῶν δ᾽ αὖ δίωκχοσίων 
ἑχάςῳ, τέτταρας ἄνδρως ἐκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν ὡροςελέσθαι" 
γίγνονται μὲν δὴ ὅτοι χίλιοι σῶν δ᾽ αὖ χιλίων τότων ἔδοσαν 
προςελέσθαι ἑκώξῳ ἐκ τῷ δήμε τῶν Περσῶν δέχω μὲν πελ- 
σαςῶς, δέχο, δὲ σφενδονήτος, δέχα δὲ τοξότας. Καὶ δυτως 

05 ἃ. ρῬοσιη}15 δα ἀπιοι!, Παυα Θμϊπὰ τηᾶρπὰ αἱ δάοχαΐ σορΐᾶ, βοοϊδίαϊθπι 
611 οὐπῃ 60 ᾿πθιηΐ. Οὐυγάχαγοβ νοτὸ Αβίγαρὶβ ἢ] Ππ|5, σιμὴ δὲ ἰπβ᾽ 4 1ὰ5 ΘΟΙΈΠ) 
εἴ ϑρραγαΐμπηη δάνουϑιιβ 56 οοηαίιππι δ! πιδἀνουίογεΐ, βιαίπι οἵ 1056 αυςθοῦη- 
616 ροΐεγαΐ ραγαβραΐ, δὲ παιηῖοβ ἰὰ Ῥουβιαμ) ἔπ αα τοι ρ. ] σαχη, τὰχὰ δὰ 
(ὑπ 56 4] ΒΟΙΌΓΘΙΩ ᾿ρϑβὶαβ ἴῃ μηδ ηοῃὶο Πα θαΐ, οὲ ἴῃ Ῥουβιᾶ γϑρῃᾶ- 
Ραΐ, Ιοραν. Αἴαμθ οἰϊδιῃ δα νυν τηϊ δ θαΐ, Τορ η5 δα ἀαγδί ΟΡΘΥΆΠῚ, 
γ 51 αο5 Ῥεογβασγι γοϑρ σα τ Ἰββινα δββϑϑί στ 65, δοῦσα 'ρ86. νϑηΐγοῖ 
ἱπιρογαίου. άπ δμὶπὶ γτιβ, Θχδοιβ ἀθοθῖη ᾿6 1 ΘΡἤΘθΟΚ Δ ηηΪ5, ᾿ἢ νἹγῸ- 
τ ὨΠΠΘΙ ογαΐ δαβοϊΐιβ.. δαιθ Οὺυὐυὐτὸ ηρηεδ Βαβοὶρίθηΐθ, θη] ΟἹ ἘΣ 
ἙΟΠΒΙ ΠΥ πη ρογαΐογθιη δὰ δα Θχρθαπτοηοθιὴ Νίθαϊσαιη ἀδἰσηί. Ἐπὶ ροίθε- 
ταῖθην ΟἹ ἰθοῦγο ἀποθηΐοβ. 46 οἷὶβ αὶ Ὃμόφιμοι νοσδηΐαγ 8] ρθη] : ΠΟΥ ΤΣ 
γογὸ αἰισοηϊζογιιν πῃ] συ 116 Ῥουτη βουμηΐ, αὐ αααίαον νἶγοβ δ᾽ βάθηιν γα ἴῃς 
«ἀϑοῖγοι : [ἃ ΠῚ γ1Π16 ἀππί : Πουιπ ἀπιΐθι τ ]}6 πὶ σα οομο ββογαηΐ, οἱ 
δΧ Ῥεγβασιση Ρ] 606 ἀθοθηι ρα] ταβίαβ, ἔπ οὐ 65. ἀθοθπ, ἀθοθιὴ βαρ ΥῸ5 
ἉΠοσοσοῖ. Αἴσπο πος τλοᾶο βασι αὐϊουιπι ἀθοθηι μα 11. μοἸαβίαγιιπι ἀθοθηὶ 

ἰὶο Ροβίυϊαί, οἀγῃ Πῖο, αὐ γϑοϊδ τηοηοὶ 5ἴο- 
ῬΒΆΠ.15, ΠΟΥ Πα οδδιι ΟΡῚ5 511, αἱ οτττα 
κινδυνεύοιεν ἡχηρ ίαν,. 

ἃ Αὐτῶν συνιςαμένην, δζ 6.1 ᾿Ῥ δηΐαΥ τὴς 
ἰοσαπὶ ϑέθρ θη, φαὶρΡα οΐ, νἰϑιιτὴ δϑϑοὶ 
συνίςασθαι γη 6] 18 ἀδ ρεγδοηᾶ, ααὰῃχ 6 γὲ 
αἰοὶ; Ἰάδόσαο Ἰοσὶ οἴϊαγη πποηδί, τῶν συνιςα- 
μένων ἐφ᾽ ἑαυτόν. ϑδοά νογθαμ {πιὰ 5 
οδάοτῃ ῬΟΪΥΌΪ (} 105 πὸ δἀαποογθιῃ 8πο- 
ἰογ65) Ῥαξιπᾶ, 1294. δ ὈΘ]]Ὸὸ ἀδιιγραΐαν. 
ΘΌΔΗν15 τϊ ἰὴ Ὡϑρου θαμὰ δϑί ἰθοίϊο 
4αατη ίΘρἤΔητ5 Ἰαπιάαΐ, φαδτησυθ ὐθὸ 
ΜΕ, ΒΟΩ}. εἸαγὸ γρθγροβοηνα 

Ὁ Τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα] ἸΝοιΙηρὰ, ὃν 
γηαἰγϊηιοθῖο. πο Ἰοααθηαὶ ΚΘ Ὠ.}8 ΓΘΡΘ. 
γἱταν οἰἰαγῃ ΜΙαΐ, χὶν. 4. Οὐκ ἔξεςἐ σοι ἔχειν 
αὑτὴν. 

ο Τῶν ὁμοτίμων] ΗΙ {πᾶτα ῬΥΪΠΟΙΡ 65 4]- 
ἄστα υἱνὶ, δῖος ἀϊοί!, φαδα Ὠοηοτο δγαηΐ οἱ 
ἀἰσηϊίαΐο ρᾶγ68 : (αὶ, αἴ ΡΥΟΘΘΓΕΒ ἔδυδ 8}}] 
ΟἸΏΠ65, δ [ΌΥ65 Γδρὶθ ΤηοΥϑυὶ σοηβιιθυόγο : 
αὶ ΝΝοβίου ᾿ἰῸ. 7. Βὰ ἤηθμ), ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐν 
Πέρσαις ἐπὶ τοῖς ἀργχείοις οἵ ὁμότιμοι διάγεσιν, 
ἅς. 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΗΙΑΣ Α΄. ΔῈ; 

ἐγένοντο μύριοι μὲν τοξύται, μύριοι δὲ Ὡελταφωὶ. μύριοι δὲ 
σφενδονῆται χωρὶς δὲ τότων οἱ χίλιοι ὑπῆρχον. Τοσαύτη 
μὲν δὴ σρωτιὰ τῷ Κύρῳ ἐδόθη. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἠρέθη τάχιςω, 
ἤρξατο μὲν πρῶτον ἀπὸ τῶν ϑϑεῶν' χολλιερησάμενος δὲ, τότε 
τιροςηρεῖτο τὸς διοχοσίδες. ᾿Επεὶ δὲ προφείλοντο χοὶ ὃτοι 
δὴ τὸς τέσσαρας ἕκοςφοι, συνέλεξεν αὐτὸς, καὶ ἔλεξεν ὁ Κῦρος 
ἐν αὐτοῖς τότε τρῶτον τάδε" . 

“᾽Ανδρες Φίλοι, ἐγὼ ν' ἀρθίηρδι μὲν ὑμὸς, ἃ νῦν πρῶτον 
«ὁ ͵ - Ὁ ἢ ἘΠῚ χω δ - «ι Ἁ ς ΄ δοχιμάσως, ἀλλ᾽ ἐκ παίδων ὁρῶν ὑμᾶς, ἃ μὲν χωλὼ ἡ πόλις 
“ γομίζει, προθύμως αὐτὸ ἐχῃονδντως ἃ δὲ οἰσχρὼ ἡγεῖται 
(ἐ εἶνωι, παντελῶς τότων ἀπεχομένες. ὭὯν δ᾽ ἕνεχω οὖτος τΞ 
ἐς τ 3 τ ,: ᾿ , ; Αι τ ξ “ Ψ 

ἐκ ἄχων εἰς τόδε τὸ τέλος χοτέςην, χωὶ ὑμᾶς ποαρεχάλεσοι, 

ἐς δηλῶσαι ὑμῖν βόλομαι. γὼ γὼρ κατενόησο ὅτι οἱ πρό- 
ἐξ γόνοι ἐδὲν χείρος ἡμῶν ἐγένοντο᾽ ἀσκᾶντες γῶν χοκεῖνοι διε- 
“ἐ σέλεσων, ἅτιερ ἔργω ἀρετῆς νομίζετωι. Ὅ,τι μέντοι 
“ προςεχτήσονξο τοιὅτο! ὄντες ἢ τῷ τῶν ἹΤΠερσῶν κοινῷ ἀγαθὸν, 
“ἢ αὑτοῖς, τῦτο ἐχέτι δύναμαι κωτιδεῖν. ἹΚαΐτοι ἔγωγε οἴμαι 
(Οὐ... Ω Ν ᾿ " Ραμ ΝΣ , ς ἈᾺ , ϑδεμίαν ἀρετὴν ἀσκεῖσθω, ὑπ᾽ ἀνθρώπων, ὡς, μηδὲν πλέον 
“ ἔχωσιν οἱ ἐσθλοὶ γενόμενοι τῶν σονηρῶν᾽ ἀλλ᾽ οἵ τε " τῶν 

χη Πα, Ταπαϊζοσι ἀθοθῖα τ} οοηΐδοία 5πηΐ Ὀτφῖου Πο5 δυίοῃ ογδηξ 
πΉ]16 11, Ταπτι5. ἰσιίαν ντο, ἀαΐὰ5. οβί Ἔχϑγοϊίαβ Αἱ {16 οὔτ ρυϊηγὰπῃ 
οἰθοίαβ δϑβοί ἐμιρευαΐου, ἃ (115 ὈΥΙΠΥ ΠῚ οδί ἀαϑρ  σδ15 ; 5Β8ΟΥ 5686 Πα, 
τὰ αἰοηλιηι ἀποθηΐοβ {105 δάβοινι. Ῥοβίαιδχῃ νογὸ εἴ ΠΟσΌ ΒΙ ΠΡ 48- 
ἴπ0Ὶ ἸορΊββθηΐ, 605 σοηνοσδυί, οἱ ἤέρο ᾿υϊτηὰτη δὰ θὸβ. νοῦθα τὴς ἴδοὶξ 
ΟΥπιβ : : 

“4 ΑἸ]ΕρῚ νὸβ ϑαμιιάθιη, νἹνἹ 8 Π}101. ΠΟῚ. αὶ ἤσηο ῥυἰηλληλ σ08 ὈΥΟ αν  ]η), 
“ἐ 564 αἱ νἹ ἀουἴτ νὸβ ἰμάἀδ βῆμα ἃ ραογ ἃ Θὰ, ατι86 οἰν]τα5 Ποηθβία σθηβοί, 
“ἐ βίμα!οϑὰ [ἌΘΘΓΘ : ̓γοϊ πυβαι16 ἃ 115 ΘΙ ΠΘΓΘ, αυδ5 1|ἃ ταῦθα 6556 ἀποῖ, 
“ αῖθυ5 νογὸ (6 οαι515 οἵ 'ρ56. πγιηῖ5 πος ΠΟ ἰπν 8. ΒΌΒΟΘΡΘΙΙΩ., οἐ νῸἙ 
“ἐ δἀνοσανουῖπ), ν 5 ΘΧροηθγα ἰδεῖ. ΝΜ )ΟσοΘ ΘρῸ ὨοβίχῸ5 ὨΪΠ110 ΠΟΡῚΝ 
“ ἀθίθυϊουοϑ ἔπῖ586. Δη Πα νουί : ααρΡ6 ααΐ 56. πππα δ ΠῸῚ ἴῃ 115, (8: 
“ ψ γί δίααία ἀποαπέι, ΘΧογσπουϊηΐ, Ου]α ἰαπιθη μι ] 6 1] [4165 6] 
“ξ βϑβθηΐ νεῖ Ῥϑυβαγαπ οἷν! ΡῈ] 16, ν 6] 5101 ρυϊναίϊηι ἀοαιβινουϊηΐ, ἢος 
“ πραυδαθαμπη ρΘΥΒρί σου ροβϑα. Αἰααὶϊ Ἔρὸ αυϊάθπι υὈἸγοῦ πα δὴν ἃ} 
“ἐ Βοπηϊηΐθυ5 νἱγίπίθηι 9011, αὐ (αἱ ΡΥΟΌΙ οναβογίηΐ μἰ 110 τπϑογο 5ἰηξ σοηα!- 
“ΠΟ Π6 ἀαὰπη ἱπογίθϑ : 56 αι ἃ νο!αρί δ θιι5 ̓ ὰ ργφοϑθηϊἃ ΟὈ] Δ [15 ΔΡβΕ πολ, 

ἃ Τῶν παραυτίκα ἡδονῶν, δ. 6.1 Ὑ Ὁ} τὰς ἐν τῷ 
παρόντε ἡδονὰς, αἴθ 115 το Χ Ορροηϊίιι τὸ εἰς 
τὸν ἔπειτα χρόνον εὐφραίνεσθαι. Ουιὰ σατὴ ἴο- 
ουϊΐοπο ΑΡροβίο!σαγα ΠΠγὴ οοηΐογγο Ἰἰθοί, 
Ὁ σον. ἵν. 17. Ὑὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς 
ϑλέψεως ἡμῶν δ τάοτη ναϊδπί «ποία 
αἰαϑάστῃ ΑΡοπβίοὶ! γουῦα, Ἑουη. Ὑἱῖῖ, 18. τὰ 
παθήματα τοῦ νῦν Και οὗ τοτττττο--- ΤΟΥ ΡῈ15. Δ11- 
τρια Ποὺ οὗτη Υἱχ τηοτηθης! γα ΓΟ ΠΘΊΩ 
πιαϑξαΐ, εἰ ΥἹατη το οι Ῥοσίπδο Ῥχοάτι- 

οομαοχὴ δηΐγωο τοραΐθγηυϑ, Γϑοίῶ, ραιοί, δ Ὁ 
Ἰη ογρυθίθιι5 τῆν παραυτίκα ϑλίψιν ΘΟΉΥΘΓΙ- 
ΒΌΤΩ 6850, ἐοηρογανίαην, Ὑ6] ἩΟΠ ΘΉ ΤΟΊ, θα], 
αἢ]τούϊοτεηι. Αἴας Ἠὰ Τιαίηὶ οἰΐατη δα- 
γουρίατη ποππ πασχα 000. πογηΐηΐ8. Δα- 
͵θοινι ϑἀπιθθηΐ, 

ππσπηράαο οἶμαι ἰρηλν} δυσαιια. δη δ γηδῖο- 
ΤΤη. ἌΣ 

Ζππιοὶα, τ. τὸν, 902, οὐ ροϑϑίπι 411], 



0 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

" φᾳωρωυτίχο ἡδονῶν ὠπεχόμενοι, θχ,, ἵνω (μηδέποτε εὐφρωνθῶσι. 
“ἐ σῦτο πράττϑοσιν, ἀλλ᾽ ὅπως διὼ ταύτην τὴν ἐγχράτειων πολ- 
“ λαπλάσια εἰς τὸν ἔπειτω χρόνον εὐφρωαίνωντοι, ὅτω παραωσ- 
“ χευάζοντοωι οἵ τε λέγειν τροθυμόμενοι δεινοὶ γενέσθωι, ὃχ, 
“ ἥγω εὖ λέγοντες μηδέποτε παύσωντοωι, τῶτο μελετῶσιν, ἀλλ᾽ 
“ ἐλσίζοντες τῷ λέγειν εὖ πείθοντες πολλὸς ἀνθρῶπϑος, πολλὰ 
“ χωὶ μεγάλα ἀγωθὼ διαπράξεσθαι οἵτε αὖ τὼ πολεμικὰ 
“ ἀσχῶντες, ἐχ, ὡς μωχόμενοι μηδέποτε παύσωνται, τῦτ᾽ ἐχ- 
“Ἔ σονῦσιν, ἀλλὸὼ νομίζοντες χωὶ ὅτοι, τὼ πολεμικοὸ ἀγαθοὶ 
ἐς γενόμενοι, πολὺν μὲν ὄλξον, πολλὴν δὲ εὐδωιμονίων, μεγώ- 
“ λῶς δὲ τιμὰς χκωὶ αὑτοῖς καὶ τῇ πόλει περιάχειν. Εἰ δέ 
ἐφινες τοῦτω ἐχπονήσαντες, πρίν τινὼ χορπὸν ἀπ᾿ αὐτῶν 
“ χομίσωσθοωι, περιεῖδον οὐτὸς γήρῳ ἀδυνάώτας γενομένες, 
“ ὅμοιον ἔμοιγε δοχῶσι πιεπονθένωι, οἷον εἴ τις γεωργὸς ὠγοωθὸς 
ςς ᾿ " , ὦ ῃ 9. Π ΒΥ 

προθυμηθεὶς γενέσθωι, χωὶ εὖ σπείρων, χωὶ εὖ φυτεύων, ὁπότε 
“ αὐτὸν χωρπϑσθωι τωῦτω δέοι, ἐῴη τὸν χωρπὸν ἀσυγχόμιςον εἰς 
«ς Ν “ 7 9 ξκν δὺΨν 5 Ν σὴν γῆν πάλιν χατωῤῥεῖν. Καὶ εἴ τις ἀθλητὴς πολλὼ πονὴ- 
(σῶς, κοὶ ἀξιόνικος γενόμενος, ἀνωγώνιςος διωτελέσειεν, οὐδ᾽ 
“ἂν οὗτος ἔμοιγε δοχεῖ δικαίως ἀναίτιος εἶνω! ἀφροσύνης. 
“ ᾽Αλλ᾽ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, μὴ πάθωμεν ταῦτω ἀλλ᾽ ἐπείπερ 
“ἐ συνίσμεν ἡμῖν οὐτοῖς ἀπὸ ποΐίδων ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες 
“σῶν χολῶν κωγοωθῶν ἔργων, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίες, οὺς 
“ ἐγὼ σαφῶς ἐπίξαμοι, αὐτὸς ἰδὼν, ἰδιώτας ὄντος ὡς ὥὩρὸς 

ἤπιος αἰ μπ}1ὰ πα ιδῃλ ραπάϊα ρογοιριθμΐ, ἕο 1αοἰαηΐ, 58 αἱ ἴπ ρμοβίθυιμηι 
ἐς ργορίον παπο σου θη τίδηι τ {Π}}}}6] σαπαῖο Πρπαπέυτ, ἐὰ 5656 σΟΙΏρδτδηΐ : 
“ς αΐχιιο ἀἸσοΠΑΪ νἱ διπάθηξ θχοθίϊοσγθ, πο, τξ οὐπμαϊὸ ἀἰσθηαὶ ἤπθηὰ πυηαιδηι 
ἐς [ᾳοϊαηΐ, πος πιραϊαηΐαν, 56 ααᾷ ἴογὸ βρουδηΐ τἰ, οὗπι ἀϊοθηαἹ ᾿Δου]ταΐα 
“ς ἴῃ βδην ΤΠ ]105 Πουηϊηθ65 βθηϊθη δὴν δα πχϑυϊηΐ, πλεϊτα τηδρηάαι16. ἃ556- 
ἐς φαδηϊογ σοχηπιοίία : ἰσαθ θη 61 γΓ65 61} 1685 ἰγαοίδηϊ, ΠΟῚ, τ ριρηατθ 
τ πη] Δ} ἀοβιηδηΐ, ἤπηο Δ ΟΥ̓ ΠῚ βαβ  Πθπί, 56 δα ᾿ιΐ αποαῖθ ἀΥ δ᾽ 8 - 
κε τὰς 51 ρου δτη Γοὶ τ αγ15 Δα ρα 5ιηΐ, πη 85 56 ΟΡΘ5. το] αι [Ὁ Ποἰξαίθιη. 
ἐξ ἸΠΔΡΊΙΟ5. ΠΟΠΟΙΘΒ {πη} 5101 {πὶ ρδίνϊοο ο αι βιτασο5. δα 51 4] βιυιαϊοσὸ 
ἐη [15 νϑυβαῖ, ΡΘΓ ὨΘΡ] ΡΘΗ Δ. 5656 βοηθοςαξα τ 6 611165 τ αἱ δ νθυτηΐ, 
(ξ ρυϊαβαιδηι [Γπσίτπι 6Χ οἷβ απο Ῥουσορουίηϊ, {ΠΠ|5 οἰ αβπμοα ἀμ! ρ δ πὶ 
ἐς πιβὶ νΘηἶ556 ΤΠ] αυϊάθηλ νἀ θίμν, 80 51 απ5 ἀργϊοοῖΐα, Ῥοδβία μα Π) ῬΟΥΪ 5 
ἐς ρ556 βία ἰδδοῖ, θη βούθηάο, Ὀθης θὰ Ρἰαηίαπέο, οὗ ἰαμάθηχ ἰπιιοία5 
“ἐ ριτη οχ [5 σο  Πσοτο ορογίθαϊ, 605 τηϊηϊηὸ σου ρουίαϊοβ, ἴῃ ΤΘΥΓΑΠῚ ΤΕΥΒΙΣ 
ἐξ ἀροίάογο ραίϊαίιν. 1 ατ}5 Π]ἀθὴν Δ ]οία πη τα ροβίαιαπῃ ἰαθονῖβ Παιιβο- 
“ἐχῆῖ, οἱ Ἰάοηειιβ ἃ ν]οϊου αν Δα Ρἰβοθπδηη Θν βου, ἴῃ σου θη ΠαΠτΙΔ ηὶ 
“ἐ ἀρβοθηάοεῖϊζ, ἤθαι6 15 ταὶῃὶ αὐϊάθην ἤν ΠΡΘγαννάτι5 ἀθιηθηίε ουἱρᾷ νἱαο- 
“Ἔτσ, ΑἹ ΠΟ ]5. νἱτὶ, ἰάθη ποαιδαιαμι δὰ νϑηϊαΐ : βοά οὗ ἰρδίπιοί ΠΟΡῚΝ 
ἐξ ρρΏΒΟ] βίπνιβ, ᾿πα ὃ. πδάο ἃ ρηϑυ ἃ πο5 οἵ ἴῃ Ππομποβίαγιηι δὲ Τα Ὀ  πιπὰ 
“ ᾳσθοημτα βίπ 115 Θχογοϊαΐος οβᾶρὶ ΘΆΛΉτ5. πὶ Ποβίθβ, σ105 ΘΡῸ, αὐ ρ08. σαὶ 



47 

“ὑμᾶς ἀγωνίζεσθαι. Οὐ γάρ πω οὗτοι ἱκανοί εἰσιν ἀγωνιφαὶ, 
“ οἱ ἂν τοξεύωσιν, ἢ ἀκοντίξωσιν, ἢ ἱππεύωσιν ἐπιςημόνως, ἢν 
“δέ σ8 πονῆσαι δέῃ, τούτῳ λείσωνται" ἀλλ᾽ οὗτοι ἰδιῶταί εἰσι 
“ χατὼ τὸς πόνθς᾽ ὁδέ γε οἵτινες, ἀγρυτνῆσαι δέον, ἡττῶνται 
ἐἐ σότϑ᾽ ἀλλὼ χοαὶ οὗτοι ἰδιῶτωί εἰσι κατὼ τὸν ὕπνον" οὐδέ γε οἱ 
᾿ς φαῦτα μὲν ἱχανοὶ, ἀπαίδευτοι δὲ ὡς χρὴ καὶ συμμάχοις καὶ 
Ἔ σολεμίοις χρῆσθαι" ἀλλὼ καὶ οὗτο! δῆλον ὅτι τῶν μεγίζων 
"" σαιδευμάτων ἀτείρως ἔχοσιν. Ὕ μεῖς δὲ νυχτὶ μὲ δήπϑ, 
“ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρῳ, δύνωσθε χρῆσθαι" " πόνος δὲ τοῦ 
“ἕν ἥτως ἡγεμόνως νομίζετε, λιμῷ δὲ ὅσαπερ ὄψῳ διο.- 

οἰ χρῆσθε" ὑδροτποσίων δὲ ῥᾷον τῶν λεόντων Φέρετε' χάλλιςον 
“ἐ δὲ πάντων χαὶ πολεμικώτατον χτῆμα εἰς τὸς ψυχῶς συγκχε- 
“ἐς χόμισθε" ἐπαινούμενοι γὰρ μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασι 
“ χαίρετε. Τοὺς δ᾽ ἐτίαίνε ἐρωτὸς ἀνάώγχη ἐπὶ τότῳ πάντα 
“ἐ μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ἡδέως ὑποδύεσθαι. ἘῚ δὲ ταῦτα 
““ ἐγῶ λέγω περὶ ὑμῶν, ἄλλως γιγνώσκων, ἐμωυτὸν ἐξαπατῶ; 
“ ὅ,τι γὼρ μὴ τοιότον ἀποξήσεται ωρ᾽ ὕμων, εἰς ἐμὲ τὸ ἐλ- 
“ λεῖσον ἥξει. ᾿Αλλὼ πιςεύω τοι τῇ πείρῳ, καὶ τῇ ὑμῶν εἰς 
τ ἐμὲ εὐνοίᾳ, καὶ τῇ τῶν πολεμίων ἀνοίᾳ, μὴ ψεύσειν με ταύ- 
“χὰς τὰς ἀγαθὰς ἐλπίδας. "᾿Αλλὰ ϑοωῤῥοῦντες ὁρμώμεθα, 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Α΄. 

“( ςρρβοΐανθυιη, σογίὸ 5οῖο δάνογβιπη νῸ5 ῬΌρΡΉΔΗΔΙ τ] 65 6556. ΝΟαυδ]υδηι 
“6 ρῃπ ἸάΟΠ6Ὶ 5ιιηΐ ργΓϑ]Ιαΐογοβ, αὰ] να] βαρι πα}, νῈ] Ἰδου!Δηα!, ν6] θαι. 
“ς τᾺ 6] 5ιηΐ ρου, ἰαθοτοβ νεγὸ ρευουτ6 51] αυᾶπάο ορογίθαϊ, Πὶς ἀοἤεϊδηΐ ς 
“Ξ νεγὰπι ἢἱ αποά δα ἰΔΒΟΓΕΒ αἰτπαδῖ, τυάθβ βαηΐ 9 ἤθάτθ 1ϊ οὐδ, αἱ ν]ρ1]- 
“ ἀπάσπ οχῃ 511, ν]Ρ}}}15 βασουμηραηΐ : 5εα οἱ ἢὶ τὰὰθ5 βυηΐ, Βοιηηιπη αποά 
“ αἰϊϊποῖ: ποαὰδ ἴ1 βδηὸ, αυἱ δὰ ἢεξθο αυϊάθιη ργοοβίδπαα βἰηΐ ἰαομποὶ, Ἰρπδυὶ 
“κι νὅμες ὙΈΒΚΝ 86 οἱ οὔρὰ 506105 οἴ Ποβίθβ βΈΓΕΓΘ ορογίθαϊ ; 5θα οἵ ἢος 
“6 τηαχὶ ΠΤ (50 ΡΠ ΙΠΔτιιπ γ165 6556 σοηδίαί, ΑἹ νῸΒ ΟΡΙΠΟΥ Ποοίρ, ρ6- 
“ γῃηάὸ αἴαιια 4111 ἀἴ6, υἱἱ ρούββι!β : ἸΆθογ 5. δαΐθιη δὰ Ἰυπουηα δ νἱνθη αι 
“ἐς ἄμποθβ 6556 δχἰβεγηδίϑ ; απ ἰδ πα δ ΟὈβοηϊο ομπμηϊηὺ ΕΠ ; 8618 
“Ξ ροΐαμῃ ἔΔοἸΠΠὃὼ5 φυὰγη ᾿ἰθοπθ5. ἰρδὶ ἐδυτβ : ρΌ] ΠΟΥ μηδ πν ἀθηϊ 16 ΟΠΊΠΙΙΙΠ 
“ἐ ροββθβϑίοῃθιῃ δὲ θ6]]αίουῖθιιβ ἀρ ϊβϑίπηδι ἴῃ ΔΠΪΠ.Ο5 ψΘϑΓῸ5 ΘΠ (1518 : 
“Ξ φαῖρρο αυἱ ἰαάο πηδρὶβ αιιὰπ ΟΥ̓ 15 8}115 του ρα 65. 1415 δυΐοιῃ 
“ἐ Ἀγηδίογεβ ὨθΌΘ586. δϑέ δ]υ5 αὐὴρίϑοοπά σταίϊδ ᾿Δ ΒΟΥ͂Σ ΟΠ ΠΘΙ, ΟἸΠ6 
“ ρογίσαϊαμη [ΠΡ πε ββι πιὸ βιθῖγο. Οδα 51 δὸς ἐρο᾽ ἀθ ν 15, 8}1{61 δὸ βθη- 
“ εἴαπι, ἀἴοο, πιθποΐ. ᾿ρϑυσα [8110 : δ 51 οοητ ρους τ νοβϑηηθί (αἾ65. Πποη 
“ς ῥγδοβίθιβ, ἵπ τὴς αυϊσαυϊά ἀοίμοτ!ε τοοϊάοί, Ψογὰπι οἴ δχρουϊθηι ἃ, οἱ 

Αγηϑίοὶ. 2 αὔοτ υοϊμρίαδηι, «αἰθδν ἰἰδ)γμ ἃ πόνους δὲ τῇ ζῇν ἡδέως, δκ6.1 ΤιοΠ Πα 
μαζιγᾶ, βοοϊοίαίο χιδάσην Ἰπΐον 86 τπαϊυγα[ῇ δ.ἀϊ, ν. 94, Ἐξ, παρογῷ 1 ο πάη. ᾿Αντὶ τοῦ 

πονεῖν ϑέλετε, ““ πόνον ἡγεμόνα τῇ ζήν ἡδέως ποι- 
εἶσθε," εἰπὼν, τὸ τἄλλ᾽ ὁμυίως ἐπεκτείνας, μεγάλην 
τινὰ ἔννοιαν τῷ ἐπαίνῳ προςπεριωρίσατα, Τάοτη ἴο- 
χὰ ἀο Ἰάθοτε Τἀντι5 [ἢ δὰ, ααὰ Αρ. ΟἸαυ απ 

. πιβισὰ ὕροῖ!, ογδίοηο, ἱ, 5, Τ', 1, Ὁ, 334, Βαάϊε, 

διμυΐ τοῖα. 
Ὁ ᾿Αλλὰ ϑαῤῥῆντες, ἔξ: 9.1 Αλλὰ ποσ ἴοσᾷ, 

ἤέάφιυο, φιΐμη,; ἀαπι ποίϊοποην ΟὈ μοί, ΛΟ 
Σ. 26. ᾿Λλλὰ ἀναςὰς κατάθηθι,------ 

. 



ὅτ: ΞΙΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“ ἐπειδὴ καὶ ἐχποδὼν ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι τῶν ὡλλοτρίων 
“ ἀδίχως ἐφίεσθωι. Νῦν γὼρ ἔρχονται μὲν οἱ πολέμιοι, ἄρχον- 
“σὲς ἀδίκων χειρῶν χωλῶσι δὲ ἡμᾶς οἱ Φίλοι ἐπιχόρες. ΤΙ 
“ὃν ἐςὶν ἢ τὸ ἀλέξασθαι δικωιότερον, ἢ τὸ τοῖς φίλοις ἀρήγειν 
“ χάλλιον; ᾿Αλλὼ μὴν διὼ τῦτο ὑμᾶς οὐχ, ἥκιςω οἴμοι ϑαῤ- 
“ ῥεῖν, τὸ μὴ παρημεληκότω με τῶν Θεῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι. 
“ Πολλὼ γάρ μοι συνόντες, ἐπίσωσθε ὶ μόνον τὸ μεγάλα, 
“ ἀλλὼ καί τὸ μιχρὼ πειρώμενον, ἀπὸ ϑεῶν ὁρμᾶσθωι ἀεί. 
" Τέλος, ἔφη, τί δεῖ λέγειν ἔτι: ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τὰς ἄνδρας 
“ ἑλόμενοι καὶ ἀνολαζξόντες, ἢ τἄλλω παρασκευασάμενοι, ἴτε 
“ εἰς Μήδες" ἐγὼ δ᾽ ἐπανελθὼν τρὸς τὸν ποτέρα, πρόειμι δὴ, 
“ ὅπως τὼ τῶν πολεμίων "ὡς τάχισω μοιθὼν οἷα ἐςξι, παρασ- 
“ χευάσω ὑμῖν ὅ,τι ἂν δύνωμαι, ὅπως ὡς κάλλιςα, σὺν Ὡ)εῶ, 
“ἀγωνιζώμεθω." Οἱ μὲν δὴ ταῦτοω ἔπραττον. 

Κῦρος δὲ ἐλθὼν οἴχωδε, χωὶ τιροςευξάμενος Ἑξίῳ, πατρῴᾳ, 
χαὶ Διὴ πατρῴῳ, καὶ τοῖς ἄλλοις Θεοῖς, ὡρμᾶτο ἐπὶ τὴν ςζρα- 
τείον συμτρὄπεμπε δὲ οὐτὸν χωὶ ὁ πατήρ. ἜἘϊεὶ δὲ ἔξω 
τὴς οἰκίως ἐγένοντο, λέγοντωι ἀςραπωὶ καὶ βρονταὶ αὐτῷ αἴσιοι 
γενέσθωι. Τότων δὲ φανέντων, οὐδὲν ἔτ, ἄλλο οἰωνιζόμενο; 
ἐπορεύοντο, ὡς οὐδένο, ἂν λήσαντω τὼ τὸ μεγίςζο ϑε8 σημεῖα. 

ἸΤροϊόντι δὲ τῷ Κύρῳ ὁ πατὴρ ἤρχετο λόγϑ τοιδδε Ὃ τ; 
μὲν, ὦ παῖ, ϑεοὶ ἵλεῴ τε χαὶ εὐμενεῖς Ὡέμπουσί σε, χωὶ ἐν 

“ἐ Ῥρπθνοϊθηίϑ, οὐρα Ὠ16 νεβίγα, εὐ ποβίϊαμη δυηθηςᾷ ἐγ ϑέιι5 οοηῇ 0, Πομας 
“ς Πά866 5065 Πη6 ΠΟῚ ἔγυβίταίυγαβ. ΕἸαθημθιι5 ἰστξιν ΘΠ] Π}15 ῬΓΟ ἢ ΟἸδοαμλαν. 
ἐς Ῥγεθβουῖη οὰμα πος ργοοι! ἃ ΠΡῚΝ ὐβις, τα αἰΐθηα Ῥ6Ὶ 1] σα ἀρρεΐθγε 
ἐς νιραγηθγ. Ηοβίθϑβ θηΐμὰ ἤπης δαἀνθηϊαηΐ, 1] ΡΥ]ηλὶ θ6 110 ἰασοβϑυδὲ : ἀπιΐ- 
“ΟἹ νογὸ Π05 δα Οροῃὶ [ϑυθπδμ ἀγοθβϑιηῖ. (ἃ οὐρὸ νϑ] Ππιδέϊπ|5 θϑὲ αιιὰ 
“ἐ ψ]η ῬΓΟΡ δα γ6, δξ ΠΟ βίι8 ααᾶτη δηλῖοἷδ ορ τϊανῖ ἢ ΑἹ νογὺ θᾶ νὸϑβ εἰς 
“ἐ φαιιϑᾶ πο ραυϊὸ [ἀθητογο5. 6586. ΔΥΌ γοΥ, αὐδα πὐρεγεη, αἰἰ15. τϊηπα 
“ ὨρρΊθοιβ Θχρθα οηθη πὰης ράγοπι. Νίδηι οὐπι τ τ τηθοσπὶ γοῦβο- 
“ς χῃηϊ, ΠΟ πιο γῸ5 πηᾶρ 88, 504] οἰϊαηιὶ ρᾶγναβ δσουθαϊθηΐθιῃ, ᾿Ὠ πὴ ὃ 
“ 4115 ΒΘΠΊΡΟΙ η16 ἴάοογο πον ϑιϊῖ5. “Ταηάθῃ, αἰΐ, αἱ Ρἱυυ 5 νου 15 Οριῖς 
“ φϑὲ ἢ Αἱ νὸβ ἰθοίίβ αυ!άθι ἀβϑιιηιριβαιθ νι]5, οδοΐθυβαιθ γΘθι5 Ρατγατίς, 
( ᾷ Μϑάαοβ ρευρίί : ΘρΡῸ νογὸ δὰ ραίγθηιν γθυθύβιιβ, δὸ αὐϊαιθ ἡαηὲ Ῥγοἤοὶς. 

. δέ ροῦ, αιὸ 46 γϑθιι5 Ποβίϊιτη τμὰμπη σοἰ θυ πιὸ απαϊθβ θϑ δ᾽ηΐ ϑἀοοίιβ, ααϊο- 
“ ᾳφυϊά ροΐεγο ν δὶς ρθη, αὐ αιὰμπη ργοροἰ τι βϑι μα, ἀθο ̓ αναηΐθ, αἰπηῖοο- 
“ γηι5.)) ἘΠῚ 11 αυϊάθῃν πδοο ἀρθθδηί. , 

Οντυβ δπίθην ἀοηγαμη γονούβιιβ, ργθοδταβαιθ Ὗ δβίαπη ραϊγιαηι, δὲ Ψονθηὶ 
ῬαϊνἝι, σερίθγοβαιθ ἄθοβ, ἴῃ Θχρθαϊοηθαι ῥγοίδοϊςιβ δὲ  Θυμηα16. ῥϑΐοι 
οἰΐδην ἀθαϊποθραί. Αἰς μοβίαιιαιη ἀομηο δρτοϑϑὶ θββϑηΐ, [αΐστιγα ἰοπιγαδαιιο 
Ταυιῖα οἱ οὈ]αΐα {π|586 ρου οηΐαγ, Ὁ οὗγη ρραχιϊββοηΐ, 4110 ργϑοϊοσοὰ 
Πα]Π]Ὸ οἀρίαϊσ αιιρτχῖο ρου οχϑγθ, αἰιαϑὶ Ὠϑυλϊ οι ππαχὶ μη 61 βῖρπα ἰδίου 
Ῥοϑββϑηΐ. . ὦ ᾿ 

γι νογὸ ργορτθαϊθηΐθηη ραῖον ἢ  πϑτηοαϊ νους ἃ] οαεὶ οςρὶς : Φυδὰ 
αυϊάθτηη. ἢ}, αἰ τὰ ῬγΓΟΡΙΣΙ αἴσιιο Βοπῖρηὶ αἰπηϊτηϊ, σατο ΟΧχ δ ἢ ο 18 σοηβίαξ 
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ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΤΑΣ Α΄. ἀϑ 

ἱεροῖς δῆλον χωὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις γιγνώσκεις δὲ κωὶ αὐτός. 
Ἐγὼ γάρ σε ταῦτα ἐπίτηδες ἐδιδωξάμιην, ὅπως μὴ δι’ ἄλλων 
ἑρμηνέων τὼς τῶν ϑεῶν συμξϑλὰς συνείης, ἀλλὰ αὐτὸς, καὶ 
ὁρῶν τὼ ὁρατὰ, καὶ ἀκάόων τὼ ἀκϑξὸ, γιγνώσκοις, χαὶ μὴ ἐπὶ 
μάντεσιν εἴης, οἱ, εἰ βόλοιντό, σε ἐξωπατῶεν, ἕτερω λέγοντες ἣ 
σὰ παρὼ τῶν ϑεῶν σημοωινόμενα μηδ᾽ αὖ, εἴ ὥοτε ἄρο, ἄνευ 
μάντεως γένοιο, ἀποροῖς ϑείοις σημείοις ὅ,τ χρῷο ἀλλὰ διὼ 
σῆς μαντικῆς γιγνώσχων τὰ πωρὼ τῶν Θεῶν συμοϑλευόμενο, 
σούτοις πείθοι. Καὶ μὲν δὴ, ὦ πάτερ, ἔφη ὃ Κῦρος, ὅπως γ᾽ 
ἂν ἵλεῳ οἱ Θεοὶ ὄντες ἡμῖν συμξθλεύειν ἐθέλωσιν, ὅσον δύναμαι 
χωτὼ τὸν σὸν λόγον διωτελέσω ἐπιμελόμενος. Μέμνημαι γὼρ 
“ἀχούσας ποτέ σε, ὅτι εἰχότως ἂν χκωὶ παρὼ τῶν ϑεῶν προχτι- 
κώτερος εἴη, ὥςπερ χκοὶ Ὡωρὼ ἀνθρώπων, ὅςτις μὴ, ὁπότε ἐν 
ἀπόροις εἴη, τότε χολαχεύοι, ἀλλ᾽ ὅτε ἄριζω πρώττοι, τότε 

 μάλιςα τῶν “εῶν μεμνῶτο᾽ κωὶ τῶν φίλων δὲ ἔφησθω χρῆνωι 
ὡςαύτως ἐπιμελεῖσθαι. Οὐκχᾶν νῦν, ἔφη, ὦ παῖ, διά γε ἐκεί- 
γος τὼς ἐπιμελείως ἥδιον μὲν ἔρχη Ὡρὸς τὸς ϑεοὺς δεησόμενος" 
ἐλσίζεις δὲ μᾶλλον τεύξεσθαι ὧν ἂν δέῃ, ὅτι συνειδένω! σωυτῷ 
δοχεῖς οὐ πώποτ᾽ ἀμελήσας αὐτῶν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ 
πάτερ, ὡς πρὸς Φίλους μο; τοὺς “δὸς ὄντας οὕτω διάκειμαι. 

τυτα σΟΘ  ΘβΈιι8 51:6 }15 : 1ἃ αποα οἱ 1086 οἰΐδια πόϑῃ. Ηφθοο 6ρῸ ϑηΐῃῃ 16 ἀ6 
ἀηαἀυβίσδ, δἀοουϊ, αἴ πὸ ΡΘΥ αἷΐος Ἰηξογργθίθϑ ἀθογαμῃ σΟη5118 Ἰης6] ΠρΈΓ65, 5βο 
ἴρ56 ρα, οἵ απε6 νἱάφηάα 5ἰηΐ ν!άθηβ, εἵ αὐλξθ δι ]]θημἄα 168, ΘΟΡΟΒΟΟΙΘΒ, 
εἰ ἃ μᾶνο}15 πο ρϑηάοίδβ, αυἱ (6, 51] νϑ]θηΐ, ἀθοῖρθια μοββθηΐ, ἅ11ἃ ἀἰσθηΐθς 
ααὰμῃ 4υδϑ ἀἸν!πἸεὰβ ρον θη ἀογθηΐαν : πόνϑ συγϑβ, 51 ααδηάο δυο] 5. ΠΟΠ 
ἀἀδ5βοί, αυϊά (6 5:ρτ5 ἀἴνἢ1}5 δέ ποι οββθὶ Δ} ΙθΌΥΘ5: 566 νι οἰ ηΔηΑ ] 
δύίθ ρευο θη 5΄ ᾳὰθ ἀν! πἰτς ΠΟΘ] θηΐαυ, οἰβάθιη Οθ θη ρουαγο5. [ἱ 

. Οὐχτὰ5 συϊάθηη, ραΐον, ᾿η αἱ, εὖ ΑἸ} ὈΓΟΡΙΕΙ Ὠοθ15. σοηβουθ νϑ]]ηΐ, αιδηΐζαὴ 
Ῥοίεσο δχ οὐδίΐοπο τὰᾷ ππηααθηη ποη οαγαῦο. Μοιμϊηὶ δηΐμ 6Χ 16 8ἰΙυδη- 
εο διά ἶἴ586, τπουϊτὸ Πα μ δίϊατη ἂ α115, φαοιηδατηοα ὰπι οἱ ἃ Βομμϊηῖθι15, 4}}1- 
αυϊά (ΔοΠ"ὺβ ᾿πηροίγαγθ, ααἱ πο {πῆς ἀδηθὴπι, οὔτη δα ἀποιϊίαν ἴῃ δηριϑίαβ, 
δαυϊοίυγ, 564 οὕχη {6} 1οἰϑϑιπηᾷ υἱέαν ἑουίαηᾶ, τὰπὸ ἀδοῦαμη τηᾶχιηὸ ΤΠΘΠΪΠ6» 
σεἴς : οἵ ἈΠ ΘΟΥΙΙ δἰϊατη αἰθθαϑ θοάθηι Ἰη04ο Πα θη δηη 6586 ογα. ΕΡῸ 
ἦατα, ΕἸ], ᾿παυῖ, ΠΠ 6 Π ἂὰ5 ἀθοθ ἀσοθα]β βαρρ!οαΐαγι, ργορίον 1|ὰ ἔνα τ. δἷ8 
οοἴοηαϊα βιυαϊα: οἵ 5ρεγαὰβ 6 τηδρὶβ θὰ απ ρδέϊουῖὶβ σοηβθουζαχιμ, ααὸὰ 
τ] 5ῖς Θοηβοῖιβ 6556 ν᾽ ἀουῖϑ αὐ 41 ππαατη 605 ΠΘρΊθχουῖβ. βαη συ 6 πη, 
Ῥαΐδν, ἱπαυῖξ, 5ὶσ οῦσὰ «605 δύ δἤδοίιϑ αὐ 4.11 Π}}Π] ἁηοὶ 5᾽η1. ("ἃ ΘΠΪΠῚ, 

᾿ 8. ̓Ακούσας ποτέ συ] ἘΚΩΔΙΟΠ 15, ἃ Αοἰ. ἠυ!ολοθοί. ἸΙΣῚ 56 ΠΣ ἴῃ τωθηΐοηη ΠῸΠ 
1, 4, ἰὴ τηΐγατη αυδηδαχῃ ἱπίογρυποίίοποιη, γϑηθγοΐ, γοῦρα αἰρἀϊοιιϊ, Ῥγαΐον ἀοουθδ1- 
δίαυο δἀδὸ ἱπέογρυθία!οἤθιη, ἰδίουιιγη νοὺ- στιν οὐγδοίὶ (αξ Ἰοχιιιπίαγ) αἰοέ, ΕΘ ὨΪ- 
θογύτη, τὴν ἐπαγγελίαν τῇ πατρὸς, ἣν ἠκόσατέ μν, νυχη οἰἴατη δι )οοῦα ἃ ψωο φυϊὰ αὐοδίαιν", υι8ῖ- 
ἀεϊαρθιιθ οϑί: αυϊρρδ 4] ἠκύσατέ μυ, ἰαϊὸ γοσοτο. ΟὐΠπδίνμιοῖο ἤρρο οϑὲ Νοϑῖγο 
ῬΓΟ παρὰ μῦ, Υἱ]οἸ Θηΐετη ΠΟΙ στ ΟἿ Οπρτη 6586. ροΥα ἂν (ἌΤΟΠΑ Υ 18, 



᾿. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Τί γὰρ, ἔφη, ὦ παῖ, μέμνησαι ἐκείνω, ἄ ποτέ ἐδόχεϊ ἡμῖν; " ὡς, 
ἅτερ δεδώκωσιν οἱ ϑεοὶ, μαθόντας ἀνθρώπθς βέλτιον πράξειν, 
ἢ ἀνεπιςήμονας οὐτῶν' ὄντας, καὶ ἐργαξομένος μᾶλλον ἀνύτ- 
σειν, ἢ ἀργϑντας, καὶ ἐπιμελθμένες ἀσφαλέςερον ἂν διάγειν, 
ἢ ἀφυλαχτοῦντας τούτων παρέχοντας οὖν ἑαυτοὺς οἵες δεῖ, 
οὕτως ἡμῖν ἐδόκει δεῖν καὶ οἰτεῖσθωι τὼ ἀγαθὼ παρὼ τῶν ϑεῶν. 
“Ναὶ μὼ Δία, ἔφη ὁ Κῦρος, μέμνημαι μέντοι ταῦτα ὃ ἀχού- 
σῶς σϑ'᾽ χωὶ γὼρ ἀνάγκη ἦν πείθεσθωι τῷ λόγῳ τότῳ Καὶ 
γὼρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ, ὡς ἐδὲ ϑέμις εἴη αἰτεῖσθαι παρὼ τῶν 
ϑεῶν ὅτε, ἱππεύειν μὴ μαθόντας, ἱππομωχδντας νιχῷν" ὄτε, 
μὴ ἐπιξςωμένες τοξεύειν, τοξεύοντος χρατεῖν τῶν ἐπιςωμένων 
τοξεύειν" ὅτε, μὴ ἐπιςωμένες χυξερνῶν, σώζειν εὔχεσθαι ναῦς 
ψυξερνῶντας" δὲ, μὴ σπείροντάς γε σῖτον, εὔχεσθαι χωλὸν αὖ- 
τοῖς σῖτον φύεσθαι" ἐδὲ, μὴ φυλαττομένες γε ἐν πολέμῳ, σω- 
χηρίαν αἰτεῖσθαι" παρά γὼρ τὸς τῶν ϑεῶν ϑεσμὸς πάντα τὼ 
τοιαῦτω εἴναι" τὸς δὲ ἀθέμιςα εὐχομένος ὁμοίως ἔφησθα εἰκὸς 

ΠῚ, Ἰηαυϊί, τα π]πΙ5Π1η7 111, 46 χα θιι5 ̓ πέου ΠΟ5 ἃ ααπάο σοηνθηϊθθαΐ ἢ πέπιΐ- 
γμηι, δὰ 405 ΟἿ] ἸΑΓρΡῚ διιηΐ, ΠΟΙΏΪη65 51 αἰ] ἀἸσθυϊηὶ τπο] ὰβ ἑαοΐαγοβ, φαὰπι 
51 ΘΟΙΌΙΩ 51ηἴ ΠΡ ΓΙ ; οἵ δ: ορογθηΐα, ρἰιι5 οἰεοίαγοβ, αυὰμη 51 βἰηΐ οἱἹοβὶ; 
εἴ 51 ουγᾶπι ΔΙ θοαηΐ, 5θου 5 νια πὴ ἀοίιγοβ, αἰιὰτπη 51 ΠΟΙΌΝ 5ἰπί Π6Ρ]}}- 
σϑηΐθα : δἀούηυς ργεθηΐεβ βθῖρβοβ αιαΐθβ ορογίεϊ, βὶς ΠΟΡὶβ. νἱἀθρδῖιτ 
ΟΡοχίοσο συοβῆθος θοηὰ ἃ (15 ρθίεγθ. Ῥγχοίθοϊζὸ, ἰηαυιέ Οὐυγαβ, ταθιηϊηὶ 
συϊάρηῃ οχ [6 μεθο δυαῖββα : οἵ β8 πη θΟθ586 δύαΐ ΠαϊΟ ἴπ0 βουτηοηϊ δἀβθηετ]. 
ἘσΙΘηΪ πὰ ΠΟΥ] [6 ἀἴσογα 50] Π{π|π|, πὸ [85 ἀμ] ἀθ. 6856 ἃ ἀ115 ρϑίθυ8 νδὶ 605, αι 
Θαα Δ Π6}] ἀυίθηῃ ποη ἀἸαἸοουῖηΐ, αὐ ΘαμΘΒΙΓΙ ΡΥ ΠΟ νἱἹοϊογίαιη δαϊριβοδηξιν : 
ψ6] 605, α11 βαρ αγθ ποϑοϊδηΐ, αἱ Βαρ. Δ 06] ΡΟΥΟ5 βαρι τ η6Ἃ0 ΞΙρογθηΐ : 
Ψ6] ρΌΒΟΓΠπ μα γυἀθ5. ῬΥΘΟΔΣ, τ Πᾶν 65 σΡαθΟΓμΔΠ40 βουνθηΐ: ψεὶ 605, αὶ 
Τυυχμηθηΐσμη ΠΟῺ 5ογαηΐ ρΟβοογθ, θοηηὶ οὖ 5101 παβοδίαν “ππχηθηΐαμη : νοΐ 
ἀοπίαμθ 6οβ, ααϊ ἴῃ Ὀ6]]Ὸ 5101 ποη σανθαηΐ, 5 ἴθι ρδίθυθ : Πα πηι οαϊ θηΐμς 
ΟΠΊηἶἃ 6556 σομίγα ἸΘρὸ5. αἰν θγ85 : 605 νϑγῦ, 41] Θὰ Π1188 ΠΟῚ [5 5ἰῖ[ ργθοδῃ- 
τι", ῬᾺΣ 6586 αἰθθαβ ὡ αιὸ ἃ 115 ορίαΐα ΠῚ ΘΟΠΒΘΩᾺΙ, δίαιιθ ἃ Ποιηΐη θι5 

ἃ Ὡς ἅπερ δεδώκασιν οἱ ϑεοὶ, ξ:.} δίορΒα- 
γῸ5. ΠΤ] πὰ 5'᾽ ΠΟσΟΌΪ νοῦ Π850, ὡς 
ἅπερ, [λοορ51556 δἷξ ; ἰδ 461) ὕσαπερ ΥΘΒΟΥΪ- 
Ῥοηάυτῃ βίαια : αυὰ ἀ6 βουρίαγα οχϑίαὶ 
οἰΐατη Μ|αυγοί δἀβερυ)αίο. Ερὸ νϑγὸ πὶ- 
ἘΪ τηπϊαπάσυτχη ραΐο ; οὗτηῃ Ἰοοῖο γϑοθρία 
Βϑηδιη 8615 Ἰθαοηθαμιλ ἀᾶγο ΥὙἱά θείαν, 
ΝΟ Θηΐτῃ γᾶγὸ, ἀρ ἃ ῬΥΟ ἸΒβίτη08 41ι05- 
(6 δυιοίογθϑ, Ῥδυ οὐ] πὶ ὡς ῬΥΘΟΥ Ι 5581 
ΓΘΡΟΥΪΤ.8, οὗ δα ογαϊοπθτη, ρυϊὰβ ὨΔΌΪ: 
ἴαγη, ἀδθηπὸ γαίδυθη ἄτη 86 δοοϊηριηί, 
Ὁ ΔΌΥ568 ἰρ᾽ίαν Πὶο, ταθὰ φυϊάδυη βοηΐθη- 
ἀὰ, τϑρϑίθηαθο τη ρεγουγτγιξ τηοηϊΐα, 485 
δηΐαὰ Ογτο, δἃ ογηηΐδ σοι ρΥ δ ηΐὶ, ἰγαάὶ- 
ἀοτγαῦ; φαξδαῖιο ἤὰο ἔδγὸ γθοϊάθσγθ υἱἀ θησαν, 
Ἐγατῃ, βο Ἰοοῖ, αὐἰϊατη, φαϊθιι5 ΔΟααΐ ΓΘ Ὴ.- 
615 Ἰάσποοϑ ΝΠ θη υἱγθ 5. ΠΟὈΪ5. ΟΠ ΟΙνατ 

Υἱέ, 1105 5656 Ῥου ββί Πη05 Ἰοηρὰ ΡΥ βίασε, 
Ἰῃθ 646. τη χίτηδ ΘΟΠΊΡΒΥΔΙΘ ΘΟΙΠΙΙΠΟἄϑ, 
481 115. ἐὰν ἀἰβοθ 8 ἴατη ΘΟ] ΘΠ 15. α58]- 
ἄσδπι ορογϑτη ἀδαογαπηΐ ; ΘΟΒ4116 δἀθὸ ογ6- 
ἀυΐατη Ὠϊμηὴβ ἔον θυ ΒΡ6Πι, (αὶ ἱσμαν 5 ἔγχει 
Ῥγϑοῖθιι5, ἰδ οἴα 5101 οὐαηΐα ΡΟ] οοτὶ δυδοηέ. 
Ἠυαδιηοαϊ βαηΐ ϑβϑδρι απ αὶ, δαυϊίαηάϊ, 
Δ᾽ 606, Ῥϑυϊὸ ροϑὲ τηθιηογδϑίββ, γίβϑ, 
αἂδ8 Ἰάθὸὃὸ Χϑῃορἤοη ᾿ηΐου θᾶ γϑοθηβαέ ἃ 
δι ϑεοὶ δεδώκασι, φυῃδα οορίδπη Ποχηϊηΐ 8 
688, 51 γὶϊηΐ, ἀἰβοθηαὶ ἔθοῦσο. θαυ, 
αι δά ἤτιιηο Ἰοοὰπὶ δπηοίανϊξ βέθρηδηυϑ, 
αα ΟὩΙΟΘἢ ΟΡΟΥΪΒ πίθου γαγιϑηΐεβ Ἰθοίϊο. 
Ὧ68 αἰϑουίῖοπάα γο)θοϊμγὰ5.. 

Ὁ ̓ Ακύσας σ}] Υἱάδ ατ186 ΡδυΪϊὸ δῃϊὲ ἀρ 
πᾶς οοπβίγιοτσης βεπὶ αἸοῖα. 



᾿. 

οἵους δεῖ, τοῦτο ϑουμαςὸν δήπο ἐφαίνετο ἡμῖν εἶναι. 

σχοπῶν λογίζωμαι. 
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εἶναι περὼ γεῶν ἀτυχεῖν, ὥςπερ καὶ παρὼ ἀνθρώπων ἀπρακτεῖν 
σοὺς πωράνομα δεομένος. ᾿Εὐἰχείνων δὲ, ἔφη, ὦ παῖ, ἐπελάθε, 
ὅἅ ποτε "ἐγὼ χαὶ σὺ ἐλογιζόμεθω : ὡς ἱκωνὸν εἴη καὶ χαλὸν 
᾿ἀνδρὶ ἔργον, εἴ τις δύνοιτο ἐπιμεληθῆνωι ὕπως ἂν αὐτός τε χα- 
λὸς χοργωθὸς δοκίμκως γένοιτο, χωὶ τὼ ἐπιτήδειω ὅπως αὐτός τε 
καὶ οἱ οἰχέτωι ἱχανῶς ἔχοιεν. 'Τὸ δὲ, τότϑ μεγάλε ἔργϑ οὕ- 
σὼως "ὄντος, ἐπίςασθω; ἀνθρώπων ἄλλων προςατεύειν, ὅπως 
ξξεσιν ἅπαντα τὸ ἐπιτήδειω ἔχπλεω, χωὶ ὅπως ἔσονται πάντες 

Ναὶ μὰ 
᾿ ἔφη, ὦ πάτερ, μέμνημωι χωὶ τῦτό σα λέγοντος συνεδόκει 

ὃν χαὶ ἐμοὶ, ὑπερμέγεθες εἶναι ἔργον, τὸ χκωλῶς ἄρχειν. Καὶ 
γῦν γ᾽ ἔφη; ταυτό μοι δοκεῖ τοῦτο, ὅτων πρὸς αὐτὸ τὸ ἄρχειν 

Ὅτχαν μέντοιγε πρὸς ἄλλος ἀνθρώπος 
ἐδὼν χατανοήσω, οἷοί τε ὄντες διωγίγνονται ἄρχοντες, καὶ διοι 
ὄντες ἀντωγωνιςαὶ ἡμῶν ἔσονται, πάνυ μοι δοκεῖ οὐἰσ'χρὸν εἶναι, 
σὸ τοιότος αὐτὸς. ὄντας ὑποπτῆξαι, καὶ μὴ ἐθέλειν ἰέναι αὐτοῖς 
ἀνταγωνιθμένες" ὃς, ἔφη, ἐγὼ αἰσθάνομαι, ἀρξάμενος ἀπὸ 
σῶν ἡμετέρων φίλων τότων, ἡγδμένος, δεῖν τὸν ἄρχοντα, τῶν 
ἀξχομένων διαφέρειν τῷ καὶ πολυτελέξερον δειπνεῖν, χωὶ πλέον 
ἔνδον ἔχειν χρυσίον, κωὶ πλείονω χρόνον χαθεύδειν, κωὶ πάντα 

ἨΪΠ1] ππρείγαγα 605, αἱ δὰ ατ1ε6 ἰοοῖθι5 δανουβαπίῃγ τοραηί, ἩΠογυλα νογὸ, 
ἢΙ1, αἷΐ, ΟΠ ϑη6 65, δ ΔΙ απ πο ἸΠΙΟΓ 05 δυρτιηθηΐαηο σοπο πἀ68δ-- 
ΠΠῚ5 ὃ 58Γ ΤηΔΡΉΏΠΠη 50}}106ΐ 460 ᾿ῬΥΈΘΟΙΔΥΠΠῚ Ε588. ΠΟΙ] 5 ΟρΡυ8, 5]. 415 βίπα ο 
5110 ρΕΥ ΠΟΘΙ ροββὶΐ, αὐ οἱ [056 Π5ΙΡΉΣΟΓ ΠΟηδβίιβ ρΥΟ Βα 6 δναθαΐ, οἵ πὶ 
οἵππΐμης 8 ν]οίαπη ΠΟ Οθβϑαυιουτη ὉΠ ἸηῚ 510 [1 1051 {πὶ ἔτ 186. «181 νϑρὸ, 
οὔτ πος δαδθὸ τηαρηΠ} ΟΡΊΙ5. 6556ΐ, 5016 δέϊαγη ΠΟΙ, ηἶ 115 8}115 ῬΥ6Θ6556, τἰῦ 
Οπηΐα, δα υἱοί ΠΘΟθϑβασῖα 1}}15 ἀρυπαδ πιρροίδηΐ, οἱ 6165 αὖ 5170 ΟΠΊΠΘ5 
πυα]ο5 οροτίοί, Ιὰ βαῃηὸ ΠΟ Ϊ5 ΘΠ] γα 1 π 6556 νἀ θαίαγσ. γοίδοιϊὸ πη Π}}- 
τι, Ῥαΐου, ᾿παυϊτ, πος αυοάι6 ἴα αἴ θΓῈ : 18 6116 ΤΠ] 5 πη} ν] ἀθ θδίαν, ᾿ΠΡ 5 
ΔΙΑΙΠΠΠ6 116 6556 Ορυ5, τοοίὸ πη ροῦαγο. 1 σπου] θη, αἰΐ, ἸΙάθυ ἀθ [15 
ΤΩΪΠΙ νἱἹἱάσίυγ, οὔπι δα ᾿ρϑαπ) πηι ΠΟΥ ΑΙΟΥ ΠῚ ΓΈΒΡΙΟΙΘῊ5 ὨΙΘΟΙ 056 
φδηβίάοεσο, (Οὐπι νογὸ 1ἴῃ δἰἴοϑ ΠΟΙ 65 ᾿ηΐθη5. ῬΟΥΒΡΘΧΘΥΙΠΏ, αι 165. 51} 
αἱ] ἴῃ ̓ πηρογῖο ροστηαποηΐ, εἴ 4165 4] ΠΟ 15 Δαν ΥΒαΥΪ {αΓΓῚ διιηΐ, Ομ ϊπὸ 
ΧΩΪΗΣ ἐαγρο᾽ νυν] ἀδίυγ, Πυ} 5 1011 «οϑάδτη ἐΟΓΠΉ ἄγ, 80 ποη Προ πίον δὰ οουίε- 
ΤΠΘη ΟἸΠῚ 115 ἱπθυηἀπ ΡΥΓΟΟΘάθγΘ ; α1105 ΘΡῸ, ἰπα 1, ἸΠ 6] ΠρῸ, ἃ ΔΠΉΪΟΙ5 
Ἡΐβ66 ποβίγ5 [ηΠ|0 (αοίο, ΘΧ ΙΕ πηᾶγ6, Ορουίουθ ρυϊποίρθηι ἃ δὐδὲ 50] 615 1 
60 αἰβογτο, υἱ οἵ βιυπηριιοσιὰθ σοοποί, οἵ ἀογηΐ ο]5. δ] Παρ δαΐ, οἱ ἀἸαϊὴς 

ἃ Ἐγὼ καὶ σὺ ἐλογιζόμεϑα)] Ἡυΐο γογθῸ {γἱ- Ὁ Ὄντος, ἐπίςασθαι] Ὑαυϊρὸ, ὄντος ὑφίς ασ- 
θαι. Ὀυοηᾶδ 65ῖ ἢὶο Ἰοοὶ ροίβϑίαβϑ τῇ συλλογίζο- 

μαι, αἴ εἱ ᾿ἰάθτα σοχηροί Ἐουηδη. 1]. 
28, Λογιξφόμεθα οὖν, πίςει δικαιῆσθαι ἄνθρω- 
πον, ὅς. ὕ], ποη ἰπ ορ᾽ πόποι (ἢ τὰ 
Ἰηοογΐδιω 86 αὐάμοὶ αἷΐ Ἀροβίοϊιβ, 864 ρεῖ- 
Β11. 555: τὴ ΠΑ ΌΘΥΟ, ΠΟῚ ΔΠΟΥ φαΐχη 46 
πο ξαπα Δ] 16} θοκκο οσηίίηροτο. 

Ὀιβϑιηοί!ο γογὸ ροϑύ ὄντος δϑὲ ΡΟ θη" ἢ 
ἄς, οἵ ῬΥῸ ὑφίςασθαι 5 5 θη τμη ἐπίςασ- 
θαι; ἰὰ ᾳυοά 111 οοηϊθοίιτᾶ ρουβροχόγο, 
οἱ ἴυτα γ68 'ρβα, ἵἴππὶ ΜΘ. Βοα]. γαῖτιπι 18- 
οἰπηΐ, 



[7 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ἀπονώτερον τῶν ἀρχομένων διώγειν. ᾿γὼ δὲ οἴμαι, ἔφη, τὸν 
ἄρχοντο; ἃ τῷ ῥῳδιθργεῖν χρῆνωι διοφέρειν τῶν ἀρχομένων, 
ἀλλὼ τῷ τρονοεῖν τε χωὶ φιλοπονεῖν τπιῃροθυμόμιενον. ᾿Αλλά 
σοι, ἔφη, ὦ παῖ, ἔνιά ἐςιν, ἃ ὃ πρὸς ἀνθρώπος ἀγωνιςέον, ἀλλὰ 
“ρὸς αὐτὸ τὼ πρώγματω, ὧν οὐ ῥῴδίον εὐπόρως περιγενέσθαι. 
Αὐτίκα δήπϑ οἴσθω, ἔφη, ὅτι εἰ μὴ ἕξει ἡ ςρατιὼ τὰ ἐπιτή- 
δεια, κωτολύσετωί σὸ εὐθὺς ἡ ἀρχή. Οὐχᾶν ταῦτα μὲν, ἔφη, 
ὦ πάτερ, Κυαξάρης φησὶ παρέξειν τοῖς ἐντεῦθεν πᾶσιν ἰὅσιν, 
ὁτπόσο; ἂν ὦσι: 'Γόυτοις δὲ, ἔφη, ὦ παῖ, σὺ πιςεύων ἔρχη τοῖς 
παρὼ Κυαξάρῃ χρήμασιν: ᾿Ὄγωγε, ἔφη ὁ Κῦρος. ΤΙ δὲ : 
ἔφη, οἴσθω ὁπόσω αὐτῷ ἐς! , Μὰ τὸν Δία, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ μὲν 
δή. Ὅμως δὲ τούτοις, ἔφη, πιξεύεις τοῖς ἀδήλοις; Ὅτσι δὲ 
πολλῶν μέν σοι δεήσει, πολλὼ δὲ χωὶ ἄλλα νῦν ἀνάγχη δαπα- 
νῷν, ἐκεῖνο ὁ γινώσκεις; Τινώσχω, ἔφη ὁ Κῦρος. Ἔδὼν οὖν, 
ἔφη, ἐπιλίπῃ αὐτὸν ἡ δωπόάνη, ἢ χωὶ ἑχὼν ψεύσηται, πῶς σοι 

. Ἄ ἕξει τὼ τῆς ςρατιᾶς ; Δῆλον ὅτι ὁ χαλῶς. ᾿Ατὰρ, ὦ πάτερ, 
ἔφη, σὺ εἰ ἐνορῷς τινω πόρον χαὶ ἀπ᾽ ἐμῶ ἂν προςγενόμενον, 
ἕως ἔτι ἐν φιλίῳ ἐσμὲν, λέγε. ᾿Ἐρωτᾶς, ἔφη, τῶτο, ὦ παῖ, εἴ 
σις ἂν ἀπὸ σᾷ πόρος προςγένοιτο; ᾿Απὸ τίνος δὲ μᾶλλον εἰχός 
ἐξὶ πόρον προςγενέσθωι, ἢ ἀπὸ τῷ δύναμιν ἔχοντος : Σὺ δὲ 
πεζὴν μὲν δύναμιν ἔχων ἐνθένδε ἔρχη ἀνθ᾽ ἧς, εὖ οἰδ᾽ ὅτι, πολ- 
λαπλασίαν ἄλλην οὐκ ἂν δέξαιο' ἱππικὸν δέ σοι, ὅπερ χρά- 

ἀογτηϊαῖ, δὲ οιμηϊηὺ Γη80]58. οἰϊοβὸ αιιὰηι βιΡ 11 ἀθσαί. Ἰῦρο, δυΐθμη, αἱΐ, 
ἀΥΒΙΓΓΟΥ, ΡΥ ΠΟΙθΘ ἢν ΠΟη ἀδϑια]οβὸ νἱΐαμι ἀρθηάο ἃ βιιθα 15 αἰδίαγο ἄθθθσο, 
564 οἱ γϑμδ διμεῖ5 ΔΙΆΟΤΙ ΔΉ ὯΟ0 Ῥγοβριοἴθηθο οἱ Ἰαθουῖθα5 βιμα!οβα ἐοἰθυδηςΐς, 
ΑΥἱ νογὸ, 1, ἰμαυὶὶ ἐϊΐ6, σὲ αυθοά!τηῃ, ἴῃ ἀμ θιι5 ἤθη οὐπη Πομηἰηθιι5 σου- 
ἰδ η ἀπ θϑί, βϑὰ οἴ ᾿ρ515. γϑθιβ, αὰα5 φιδάίθην απ αι 6. οδὲ σοπηηοαὰ 
ΒΌΡΘΓΑΤΘ. Α΄ ρυϊμηλ ααϊάθμι πϑβι!, Ἰη 611, ΠΙδῚ ΘΧΘΙΟΙΪ 5 ΠΟΙ ΠΙΘαμ ΠῚ 
διαθθαΐ, ἱπι ρου ἑπσπη βίατπν σταϊτασιια. Αἰ πέβο, ρμᾶΐθγ, ἱπαυϊ, Ογαχαὰ- 
ῬῈ5. ὈΥΕΘΡΙσιιτ 56. αἀἴοῖς ομληῖθιι5. ἔβη Ργοἢοἰβοθηΐίθιιβ, ααοίαᾳαοί {πιθγϊηΐ. 
Ἐτρὸ τὰ, ΠῚ, αἷϊ, ἴον Ἰηργϑάθυὶβ μ15. ΟΡΊΡ5 ααδὸ ϑαηΐ ἀρ Οὐυάχαγθη). σοη- 
ἤδιι5 ̓  δὲο, δαυίάθηι, ἱπαῦῖτ Ονγιβ. -Θιυϊά αὐιΐθιη ἢ αἰΐ, ποϑέϊη" χυδῃΐεα 5ϊηὶ 
1}}1 οροβ.3ῶ Μιηϊηνὸ ργοϊθοϊὸ, ἱπαιὶξ νυιβι ΤῈ Πδοθ ἐηθη πο ο 15, αἷΐ, 
Τιοίαβ οβ ἢ (δὰ ἀὐΐθη τη 15 ΕἸ]. οὶ ΟΡ, ἀἴαθ ἸπΔΡΉΟΒ. Θ δ] ἃ ]105 
διηιρέϊιδ τη ΠΘΌΘ586 δϑὲ παρθπάστο, {ἰπὰ ποῖ ν 65" Ὑ1ά6ο, ἱπαιῖὶ Ογτιξ. 
ιυινά 5 ογρὸ  ἀοἤοϊαι {Ππτ βιπηρεί5 βαρροαϊέδηϊ οορία, ν6] δέϊαμν ϑοΐθης 
1αλ]αΐ, φαομηοαὸ {0ὶ 5656 γ85 θχϑχεϊτβ παθιθυϊηΐ ἢ Οουἐὸ πο θθηὰ. Οδίε- 
ΤΠ {πι, Ῥαΐθι, αἰΐ, ὶ αὰπη ραγᾶπμάς σορῖζ ται ϊοποπὶ αἰιδδ ἃ τὴ6 αυοῆιϊια 
Ῥοϑϑὶξ δα θυ} ρουβρὶοῖβ, δαηὶ τεϊδῖ, ἄσπι δας ἴῃ γϑρίομθ ρᾶρδίᾷ βιυίππις, 
ὀχροηϊΐο. Ποο, {], αἰιαον]β, αἷΐ, Θοσιια ροϑϑὶξ 805 ἴδ οἱΐαηι σορὶδὲ ρδγϑιηε:θ 
ναῦο ργοῆοϊδεὶ ἢ Δ αποηδηι νϑγὸ τπὰρὶβ φοηνηϊ οορῖς ραγάπαεθ ΓΑ ΟΠΘ μὰ 
Ἀἀϊηνθηϊτῖ, φαὰμι ἃ} 60 αυἱ ΘΧϑυοϊτὶ ργεθδῖε ΤῈ νογὸ οιμπὰ ἐδ ΡΟ Θβέγθι5 
φορ Ια εἴης αἀἰβοθαῖδ. σταβ, βαΐ κοῖο. στη }}}5 Ἰοπσὸ ΤΠ] ]ΟΥΒθῈ15 ΠῸΠ ΘΟΙΠΓα- 
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χίξον, τὸ Μήδων σύμμωχον ἔξαι. Ἰ]οῖον ὧν ἔθνος τῶν πέριξ ἐ 
δοχεῖ σοι κρὶ ελνονθα, βουλόμενον " ὑμῖν ὑπηρετήσειν, χωὶ 
φοξούμενον μή τι πάθη. ᾿Α χρή σε κοινῇ σὺν Κυαξάρῃ στο- 
πεῖσθαι, μήποτε ἐπτλίπῃ τὶ ὑμᾶς ὧν δεῖ ὑπάρχειν" " καὶ ἔθες 
δὲ ἕνεκα μηχανᾶσθωι προςόδ8 πόρον. 'Γόδε δὲ μάλιςω πάντων 
μέμνησό μοι, μηδέποτε ἀνωμένειν τὸ πορίξεσθωι τὼ ἐπιτήδεια, 
ἔς τ᾽ ἂν ἡ χρείω σε ἀνωγχάσῃ ἀλλ᾽ ὅτε μὲν μάλιξω εὐπορῆς, 

᾿ "ἧς Ἂῃ Μ᾿ - ΓΝ ν τότε πρὸ τῆς ἀπορίας μᾶλλον μηχανῶ. Καὶ γὼρ τεύξῃ μᾶλ- 
λον παρ᾽ ὧν ἂν δέη, μὴ ἀπορεῖν δοχῶν, χαὶ ἔτι ἀνοωΐτιος ἔση 

παρὰ ποῖς σαυτᾶ ςροτιώταις. “ ἐκ τότο δὲ μᾶλλον καὶ ὑπὸ 
τῶν ἄλλων αἰδῶς τεύξῃ χαὶ ἤν τινὰς βόλῃ τῆ δυνάμει εὖ 
ποιῆσαι ἢ καχῶς, μάλλον, ἕως ἂν ἔχωσι τὼ δέοντα οἱ ςροτιῶ- 
σαι, ὑπηρετήσεσί σοι" κωὶ “ πειςικωτέρθς, σάφ᾽ ἴσθι, λόγες 
δυνήση τότε λέγειν, ὅτων περ καὶ ἐνδείκνυσθω! μάλιςω δύνῃ χαὶ 
εὖ ποιεῖν ἱχωνὸς ἂν χωὶ κωχῶς. ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὦ πώτερ, ἄλλως 

γ65: ϑαυϊδέι5 δυιΐθιη ΝΙθἀογμ, «(ἱ απὸ 6ϑί ρθη Ἰϑϑίπηιβ, 110] 9611} 
50ΟΙ.5 οὐ, Ομδπ) οὐσὸ παϊομαιὰ ΠΗ] δ ρὰΐ885, οἱ σγα σα ηο βίυαϊο, 
δὲ ἀδτηπὶ πηϑῖα, ΠΟ Οἠλα νΟὈ 5 βθηηἸ ἰβίσαϊασαιῃ Ρ πε φιΐαίρηιν (8. σοτη- 
γππηϊτὸῦ οὰπ} ὐυαχανο σοηβιάοσασο ορογίοί, πὸ αὐἱὰ υπαυδηη ΘοΙηλ νοὸς 
ἀοῇοϊαΐ, αὐ 846556 ἀοθθϑηΐ : δίαιιθ θ8}} ΒΒ ΘΒ ΩΣ Οδιι58, ΓΘ γαιϊο-- 
Ἀθη οχοοριίαγθ Ἦρς νεγὸ πιδχιηγὸ Ομληΐμ ἢ ΓΗΪὮΙ τηθιη 6115, ὃ ὑπαθδηι 
ΤΙ ΟΠΘΙ ΓῸ5 ΠΘΟΘΘΘΒΥΪ85 ΠΟΙ ρα ΠΑ Θχοοριίοτο αἰ ἴογαβ, ἀοπθο 1ρ588. {δ. 
ΘΟΡΌΤΙ ὨΘΟΘβϑιίαϑ : 5οα. οὔτ τιᾶχίπηθ χοῦμδ οηιδιι5 ἀθαη 465, ἱπης μοί 
αἴξχιαηι ἀπία ἱπορίαμι οχοοριία. Ναῖὴ δὲ τηδρὶβ σοπβθαιδιῖβ αὖ ἐ{{158, ἃ 
ἐπιῖθι5 μοΐθβ, οὐμπη ποῖ ᾿ημἀΐσογο ν᾽ 68 γ15, οἱ ργτογθὰ, ουἱρᾷ δρυα τη] Π1165 τὰ 5 
γος : πᾷς δυΐθτα ταίοηθ Τη8ρΡ}]8 οἴϊδη Δ 4}115 γθυθυθη πὶ σοηΒΘ  ςΥ]5 : 
ΕἸ δὶ αὐοβ σΟρ115 ἐμῖ8 ν6] ᾿πνάγα ψΟἰ αθυβ νοὶ ἰδβάθγθ, ἱπηρθηβιὰϑ, ἀΤη ΓῸ5 Π6- 
ορϑϑαυῖαβ Βα θΘθαηΐ τ} 1068, ΕἸ πανδθιπὶ ρρόνατῃ : οἰ οὐδίϊομθ, αν] ογθῦο, 
τηδσὶβ δα ρογϑιιδάθηάιην ἀρίᾶ [6 ἴπΠ ἀδαγιη, οἷπ) πλαχὶ πη οἰϊατα ἀθιηθη- 
Βέγαγο βοίου 5 (6 οἱ δά ἰυναπάσηι οἱ δα Ἰδἀθηπιι} 6556 ἰάομϑιιηι. ΑἹ Ογγιιο, 

ο Ἐκ τότυ δὲ, δια. 7. ῬΏγαβὶ5 μθδο ἐθηηριις 
Δ}101 ϑορὶϊζ8, πο σαιδαμι, ἀθηοίαί, Νδϑο 
ἱποοχητηοαδ [Ογϑϑῃ ἀρ ὶϊοθυη ἤδης δὶ ἰν]- 

ο. 
ἃ Ὑμῖν ὑπηρετῇσειν) Τὶ Ὠἶο, αὶ ΘΟΙ- 

τηθϑίαπι Δ]Π]Δ56110 γ68 ΠΘΟΟββαια5 ΘΧΘΓΟΙ- 
1] ΡΥ Βοηΐ, ὑπηρετεῖν ἀϊοαπίαν. ὐηαὲ 11- 
αυσί, νουθυτῃ Ποὺ Οἢ 6 ἰδ πίη σοσρ θο- 
ἀϊ οποία, 46 ργθοβθηί5 ορογϑιῃ οἵ ἰ8Ρο- 
το τοααϊγαηΐ, (φαοα ἰογὰ 6δί, ἰὴ Νον. 
Τοβίδτηθη, διακονεῖν) 864 οἰϊαγα ἀπ Π106- 
τα παῖ σοηδίδηί 5υρροαϊαπαϊϑαμα ἴλο]- 
ταί, οἴδὶ ὨΘ]] υτὴ δοσοάδί τηϊηϊδίγαηάϊὶ 
ϑουν στη, Αἰηπα δἀδὸ ορ(ἱπηδ' 5]. ἜΧρο- 
ταν, Αοί, χχῖν. 23. ----τ--τν--.-..-μοὶ 
μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτῶ ὑπηρετεῖν, ἣ 
προςφέρχεσθαι αὐτῷ. 

Ὁ Καὶ 20.9.1] Ἑ ΔΙ οηο5 αυσάσλτα ἀαηΐ 
ἔθνος, ὩΛΪΠ|οῸ ρ]αηὸ βοῆϑὰ, Μϑ5. Βοᾶ!. Πὰ- 
Ὀοί ἔθυς, ααοά ἸΕΌΘΠ5 δύτα Δγηρ]οχιιϑ : Ὁ, 
Κίορμδηο ἰηίογρσείθ, Ὠἶο 811 βθηϑι5, Εἰ- 
απιϑὶ μιυνία 5 τυ08 ἦπι ργϑεηεϊῶ αἰ]! οριν8 ἐο 
μαδίψωνοθ, ἰαπιειι, ἴπι οπιηεηι, ευέτίιη, ἐἰψυια 
ἐπ σοπϑιιειὐΐποην 65: αὐἰψιυοοηζη. 

Ὀυδηηβ νἴτῃ, Φοἢ. νἱ. 66. Ἔκ τύτῳ πολλοι 
ἀπῆλθον, δια. αὐ αἰγυτηαια θὸ ἴοοο ἰηΐ6}}}- 
ξομάσῃηι 510, οἱ ψιναηνο οὐ χιών ταῦ α15- 
οἴραϊ ἃ ΟἸγϑύο ἀσβοϊ υἹ ηΐ. 

ἃ Καὶ πειςικωτέρας) ΜΑΙ ααϊάρμλ. 3111 
πιςοτέρυς, 8111 πιςικωτέρως, ΘΧΠΪθοη,. 564 
Ἰδούϊοηθιη, αύϑτη γοροϑυϊτηλι8, ΠΟἢ ἱπηγὴ6- 
τ ὃ Ἰαπάδϑοβα νἹἀοίαν ΘΙ ρΡΏΔηα8, Οὔ ΤΩΔ- 
εἰ οϑίαχα. 510 Απποΐογομα γοῦθα, δὰ ρογβυδ- 
ἀοῃάσχη δοσοϊπτηοαδίϊογδ, δ᾽ σατο γοὶ- 
1ὸ ; ἰἀφόαιιο οριἱππὸ ππαϊο ἰοοο φιϑάγαϊ γο- 
σαθυ]υτη ἃ πείθειν ἀθγϊναίπτη. 1ωοιιποὶὰ- 
γία5. αὐϊάσηχ ἴῃ τϑυρίηο ἸορῚ πειςοτέρυς. 
Νοβίτα ἰστήθη ἰθοίῖο Ῥυοριὰθ Μϑ, Βοῇϊ. 
Δοσρη!, ΠΠΠ ἀαἵ πιςικωτέρυς. 



οά ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

τέ μοι χωλῶς δοχεῖς ταῦτα, λέγειν Ὡάντω, χαὶ ὅτι ἃ μὲν αὖ νῦν 
λήψονται οἱ ςρωτιὥτωι, ἀδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τότων χάριν εἴσεται" 
(ἴσασι, γὰρ ἐφ᾽ οἷς αὐτὲς Κυαξάρης ἄγεται συμμάχις) ὅ,τι δ᾽ 
ἂν πρὸς τοῖς εἰρημένοις λωμξάνῃ τὶς, ταῦτω χαὶ τιμὴν νομιϑσ';, 
ῷ χῶριν τότων πλείςην εἰχὸς εἰδένω; τῷ διδόντι. "Τὸ δ᾽ ἔχοντα 
δύναμιν, ἣ ἔς! μὲν Φίλος εὖ ποιᾶντωι ἀντωφελεῖσθαι, ἔςί δὲ ἐχ- 
θρὸς ἔχοντο πειρᾶσθωι τὶ χτᾶσθαι, ἀπ᾿ αὐτῶν, ἔπειτα, ἀμελεῖν 
σῷ πορίζειν, οἴει τὶ, ἔφη, ἥσσον τῶτο εἶναι αἰσχρὸν, ἢ εἴ τις 
7 Ἃ 9 γέ γε. 
ἔχων μμὲν ἀγρός ἔχων δὲ ἐργάτας οἷς ἂν ἐργάζοιτο, ἔπειτο, ἐώη 
σὴν γῆν ἀργθόσαν ἀνωφέλητον εἶναι; Ὥς ὃν ἐμ, ἔφη, μηδέ- 
ὥοτε ἀμελήσοντος τῷ τὼ ἐπιτήδειο, τοῖς ςρατιώταις συμμή- 
χανᾶσθωι, μήτ᾽ ἐν φιλίῳ, μήτ᾽ ἐν πολεμίῳ, ὅτως ἔχε τὴν 
γνώμην. , ; 

κ ! “ “- . Ἢ δ τ ὰ ὗς ὃ νἹ ὦ Τί γὼρ, ἔφη, τῶν ἄλλων, ὦ παῖ, ὧν ἐδόκει; σοῦ ἦμῖν αναγ- 
κῶῖον εἵνωι μὴ παρωμελεῖν, μέμνησαι; "Οὐ γὼρ, ἔφη, ΠΆΡΑ 

μῶ!: ὅτε ἐγὼ μὲν ὥρός σε ἦλθον ἐπ᾿ ἀργύριον, ὅπως ἀποδοίην 
σῷ φοωσχοντί με ςρατηγεῖν πεποιδευχένωι" σὺ δὲ ἅμω διδάς μι, 
ἐπηρώτῳς ὧδέ πως, ᾿Αρά γε, εἴτιες, ὦ παῖ, ἐν τοῖς ςρατηγ κοῖς 

᾿ , Ἁ ἔργοις χαὶ οἰκονομίως τὶ σοὶ ἐπεμνήσθη ὁ ἀνὴρ, ὦ τὸν μισθὸν 

Ραΐον, ἱπααϊί, οὐ 8115 46 οδιιβὶ5 ργεθοίαγθ τηῖῃὶ δ ογηηϊα αἴσοῦθ νυ] θσῖξ, 
{πὰ δἰἰαπὶ αι 4ι68 τηοαὸ τη] }1{65 ἀοσθρέατ! Βαηΐ, ΘΟΓΌΠΩ ΠΙΘΠΟ ΠΉΪΗΪ ἰδίοταπα 
ποηυῖηθ σταῖϊαπι 511 Πα ΓαγῈ5 : (βοῖσηΐ δηϊπὶ αυϊ 5 σοη Ομ θὰ5 ΟὙἀχᾶγος 
605 δά Ὀ6}]1 βοοϊδίαίοιῃ ἀοοθιβαῖ) αυϊσαυϊα νογὸ ῬΓοΘΙΘΥ Ῥγουἶβδα 11 αυὶς 
δοοΙρίοί, τὰ δὲ ΠΟΠΟΥῚ δὲδὲ ατισοηΐ, οἵ σοηβθηΐα θυ) δ ΤΠ ΧΙ ΠῚ ΡΓῸ 60 
ἰαΥρΊΘ ΠΕ! σταίη 605 πα ἰΐατοβ. Θιι αὐΐθηι οορὶα5 παθϑαΐ, φυϊθὰβ δὲ θθη6- 
ἤοῖα ἴῃ ΔΙΆ Ο5 σΟΠ θυ Θ 5. ἃ 18. ν]οἰββὶπη 'ρ86. σοιαπιοα! Δ᾽] ρογοῖροῦθ 
ῬοΒδιῖ, ροϑϑὶί δὲ Ἅχρϑυϊτ αἱ 51 465 Παθαὶ Ποβίθϑ ἃ 115 8] απ] οὐδὲ ἀσααίγαῖ, 

. ΠΘΡΊσοη5. οὖ 15 ἀοϊηἀ ὃ 58 ἴῃ σοιῃρατγαηαϊβ ΟΡΙΡΌ5, -8η τηϊηϊὶδ, Ἰησεῖ, πος 
ἴὰγρ6 ρΡυΐα5, ααὰηλ 51 αι οὗν ἀρτὸβ Παθοαΐ, ἢαθθαΐ ΟρΘγσΙΟΒ 115 οοἰθπάϊς 
Ἰάοηθοβ, πιΒ]]οτηἸ ηἶὶβ ἐθυσαπιὶ ἰμουϊξαιη 5ἰπαΐ 6856. ᾿πυ τ θη ἢ Τδαιιθ 5ῖς ἀθ 
ΠῚΘ 56 η[185 συοἴϊηι, αἰΐ, παπα ἢν π16 ἴῃ ΘΟΠΘΌΙΓΘΠΟ 5 ΓΘ θῈ5 ΘΧΘΤΟΪταΪ Ποοθββα- 
ΤΙΪβ ἔτ ὨΘρ Πρ ηΐθιη, πθῸ ἴῃ ἈΠΆΙΟΟΓΏ, ΠΟῸ ἴῃ ΠοΟβέπιπι ΓΘΡΊΟΠΘ. 

υϊά νετο, ΠΗ], αἷδ, δῃ δὲ ἃἰϊογατα, 4185 ΠΟ 5 ααααπαὸ νἹἀθθαηξυν πθο65- 
5 ΓΙ ὃ ΠΟῚ ΒρΘΥΠΘηἃ 6556, Τη ΠΤ ἶϑι] ἢ ΘΙ Δΐ τηθπλϊπουῖπι,, ἱπααϊξ ἢ αυδηαὸ 
ὁρὸ δά (6 ἀγρϑηῖϊ ραϑίθῃαϊ σα νϑηΐθθαηι, πο οἱ ρθυβο ϑδυθηι 4] 86 ἀγα 
ἱπηρογαϊουιᾷ πιὸ 1ηϑΕἰ |556. αἰοογοῖ : τὰ νογὸ βἰπιαὶ ἐα ταϊπὶ ἀδη5, πος ἔδγὰ 
Ἰ]Ο(0 Πὴ6 Ἰπίοετοραθαβ, ΝΠ, αἰθθαβ, Η]], νἱν ἰδίθ, οὶ τηθγοθάθμῃ δ ίδυϑ, ἴῃ 
δαρίϊοαπαϊὶδ ἱταροταΐογὶα οὔ οἶα ὉΠ τὴ οἰϊαπι ἀδ γαϊοη8 ἀοηηθβίος σγοὶ δα» 

ἃ Οὐ γὰρ, ἔφη, μέμνημαι} Ῥγο οὐ γαρ, Πεισθετ᾽ Εϊσὶν γὰρ ἕτεροι βάρθαροι ϑεοί τινες 
Βαάροὶ ἡπάϊοῖο, καὶ γὰρ, τοροποπάαχα {πουϊξ. ἤλνωθεν ὑμῶν ; Προμ. Οὐ γὰρ εἶσι βάρβαροι, 
γυϊσαία ἰατηθὴ βὰπᾶ οὐχηϊηὸ νἱἀθέιν Ἰοὺ- Ὅθεν ὃ πατρῷδς ἐςιν Ἔξη εςίδης; 
τσ, 4185 ᾿πϊοΥγ σ᾿ αἰ 0 ἢ] 015 ΟὟ δι ρα ϊοὰ ᾿ Ὄρνιθ, ν. 1524. οἱ 56σα. ΕΠϊΐ. 
αυδάδλτη Δϑβονοσγαίίομθ Ῥυο] αὶ ΔΠ1Ὁὶ οἰϊδτα Καβίοσ, ΑὙηβίοϊο. 
ἸΠΒΟΥν Το βοϊοαΐῖ, Τ᾽ βίθην 6 τιηΐοιιην. δἱ 
Ῥ]υσῖαπι Ἰηβίατ, ΑΥὙἸΒΙΟΡΏΔΕ 



'ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ δδ 

φέρεις ; ὁδὲν μέντοι οἱ σρωτιῶτοι! ἧττον τῶν ἐπιτηδείων δέονται, 
ἢ οἱ ἐν οἴχῳ οἰχέται. ᾿Ἀὑπεὶ δ᾽ ἐγώ σοι, λέγων τἀληθῆ, εἰον 
ὅτι ἐδ᾽ ὁτιὸν περὶ τότα ἐπεμνήσθη, ἔπήρε με πάλιν, εἴ τι 
ὑγιείως μοι πέρι ἔλεξε χαὶ ῥώμης" " ὡς δεῆσον καὶ τότων, ὥςπερ 
ἢ ὑπὲρ τῆς σρατηγίος, τὸν ςρωτηγὸν ἐπιμελεῖσθωι. Ὥς δὲ ἢ 
ταῦτα ἀπέφησο, ἐπήρο με αὖ πάλιν, εἴ τιν ἐπιμέλειαν ἐδί- 
δωξέ με, ὡς ἂν ἕκαςζω τῶν πολεμικῶν ἔργων χράτιςοι ἂν σύμ.- 
μᾶχοι γένοιντο. ᾿Αποφήσοντος δέ μ8 καὶ τᾶῦτο, ἀνέκρινας αὖ 
σὺ καὶ τόδε, εἴ τι μ᾽ ἐποίΐδευσεν ὡς ἂν δυναίμην ςρατιῷ προθυ- 
μίαν ἐμξαλεῖν. λέγων, ὅτι τὸ πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ ἔργῳ 
προθυμία ἀθυμίας. ᾿Ἐπειδὴ δὲ καί τὅτο ἀνένευον, ἤλεγχες 
αὖ σὺ εἴ τινω λόγον ποιήσαιτο διδάσκων περὶ τὸ πείθεσθοωι τὴν 
ςροωτ ον, ὡς ἄν τις μάλιτω μηχανῶτο. ᾿Ἐπειδὴ δὲ χαὶ τῦτο 
σοωντάπασιν ἄῤῥητον ἐφωΐνετο, τέλος δή με ἐπήρϑ, ὅ,τι ποτε 
διδάσχων, ςρωτηγίων Φαίη με διδάςχειν. ἹΚαγὼ δὴ ἐνταῦθα 
ἀπεχρινάμην, ὅτι τὼ τοχτιχά. Καὶ σὺ γελάσας διῆλθές μοι, 
παρατιθεὶς ἕχαςον, " ὅτι οὐδὲν ὄφελος εἴη σρατιᾷ τακτικῶν, 

τη ϊἰβίγα 86. πιθη τ οηθη ἴδοϊί Ῥ΄ ὨΙΠ110 βαηὸ γηϊητὰβ ΤΩ 165 ΓΘ θπ5 δα ν]οίυ 
ΠΘΟΘ55 5 ̓παἸσϑηΐ, αυὰπη 41 (Ομ διιηὺ Ταγ. (Οὗτη νογὸ ΘρῸ 110], νϑγὰ 
ἀἸσθη5, Γοϑροηάῖββεμι, ΠΠὰπηὶ Πᾶς ἀδ τὸ πὸ αυϊἀαθδηὶ βα πὸ ΤΟΙ ΟΥ̓ 556, ΓΕ 
5. ΘΧ ΠῚ6 4ιξΓΘθ85, δοαυϊα τϊῃϊ ἀθ θοπᾶ σον ΟΥ̓ 8 ναϊοίμϊηθ ἃ0 ΤΌΡΟΙΘ 
αἰββουαῖββοί 5. υἱὴ 46 ααϊθὰ5 Προ ἴογθιη, ΠῸΠ βθοὰβ 80 46 ὨΠΘΙΘ ᾿πηρογϑίο- 
ΤΊΟ, 50]ἸοἸἴαχη 6556 οροτίθαί. ἤρου δαὶ οὐτῃ πορᾶββθι, Ὠ16 Τυγϑμῃ. ᾿ῃΐΟΥ- 
ΤΌΡΑθα5, ΘοαΌθτη 116 ῬΓΟΟΌΣΔΩΘΙ Τα ΘΙ «οι 5δεῖ, αἴ 5061] ἴῃ παρ] θοῖ 
ΤΑ ΠΘΓΟ ΤῊ] ΠΥ] ᾿Υϑοϑι ἢ Ἰ55: τὶ ονδαάδηῖ. ἤοο αυοαμα ἃ τι6 ἀεποραίο, 46. 
Ὠπὸ Ρεγοιποίδίιβ 65, Πα 1ἃ τη6 ΘΓ 5βθὲ 0 ρᾷοῖο ροββθηλ θχϑγοϊταὶ 
Αἰδουϊαίθγα ΣΠ] 1 ΘΓ 2 ααἱρΡ6 4] ἀἸσθΥῈ5 ἰὴ ΟΥΠΙ διιδοὶρίοπο ΟΡΘγα ἰηΐον 
αἰδοτγιαἴθη οἵ Δ] ΘΟ ἸΟμ τὴ ΔΏΪτΩ] ἀἸβου θη 6588 τηαχὶτηθη. {Π01 πος οἰ δὴ 
ΔΌΠΙ 5561, 5οἰβοϊταίιβ. 65 [ἃ ΓΓΒΠ, ΠΌΤ ΟΠ 88 ΒΘΥΠΊΟΠΘ. ργϑοοθρία {γα 16 }5- 
5εῖ 46 οοηῃο Ππ48 οχογοϊτ5 οὈδαϊθης, ααᾶ αἷθ ΡΟ ββι μη πὶ γαϊϊοηθ ἠα 
Ῥοϑϑῖξ οεἰἥοογσθὝ. Οὐὰπι νεγὸ ἀθ πος ἀυοαιθ π1ἢ}] ομιῃϊηὸ 6556 αἰσίαπι ρϑίογοί, 
Ῥοβίχειηὸ ἱπίουσορσαθαϑ, αυ]ἃ ἰἀπάδιη ἀοοοηαο, ἀἰβοΙ ρ] δ Προ ΓΟ Δ ὴ 86 
ταϊῃὶ ἰγαάθγθ ἀϊοογοί, Ταπιὶ δΐθηη ΓΟΒΡΟΠΑΙ ΘΡῸ, Γαι Οη65 ᾿Πϑ ΓΘ ΠΟΙ ΘΧοϑΥ- 
οἰτῦ8, ἘΙ51511 λΐς τὰ φοΐάοηι, οἴ 5 ρι} 15 ἐδέϊδ ῬΥΟροβ Ε18, τα] ρογου θη ο 
οϑέρηϊδέϊ, ΘΧοΥοἰτ[ι5 Ἰη5Ί ΓΘ ΠαΙ γίθσω σα 1115 Π1}}}} ργοάθββθ, ΔΌ56 16 ΓΘΡῚ5 

Τὰ ἢς δεῆσον)] Ὑυϊεξὺ, δεήσοι. ϑ'6ἃ χοοί χηΐηϊχηδ Δ ΡΟΥΔΏΪ χηϑαϊοίπαμ 8 ΙοΥγ8 Ῥῶ- 
ΒΘ ΘΡΏΒΠ1Β δεῆσον Βοτ!θο πἀστη ορηβοῖ ; αὖ γχαηΐ, Αἠΐξίατιια τ ἶηὶ ρ]ασοί βουϊρίαγα, ρα 
51} ὡς δεῆσον ῬΥΟ δεῆσοντος, 410 Τη 0 οἰἴδτη ΟἸΏΠ65 ΤΠ 6] 1οΥἱ8 ποία ΠΠΡγοβ. γϑοοθρία, γοὶ- 
δέον ϑαγραίαγ, βου ἐξὸν, ἐνὸν, ἕο. Ἡδὴο ατι6 δθὺ ἱρ581 58115 σοῃβϑθηΐδηθα. Στρα- 
Ῥοτγὸ βουρίαγαοτη οἴου ΜΩ. Βοι]. τιᾷ ἴῃ ὈΥΙΠῚΪ8. τῷ ςρατηγίᾳ ργφοίδγοηἀδτὶ 

Ὁ Ὅτι οὐδὲν ὄφελος εἴη ςρατιᾷ, ὅ6.}8 8.6- ρυΐο, [Ιὰ οπίη ορδγαΐῖ, γοΐθυθηΐ. Ογτο, 
ῬΠΔηυ5 οἵ Τμουποὶ, σρατηγίᾳ γρΘ] ϊ8 ἤυϊο ΟδΙηΡγ565, αἱ, ἰηΐον οφΐοτα ἱπιρογαίου 8 
ἦοοο 4υᾶτη φρατιᾷ σοηγοηἶγα ρυϊάγιπί, οὔήῇοϊα, τὰ] Πρ] οοτὰ οχθχοϊ 5 οὐγατα ὈΥὶ- 
Ἐπ᾿ πο “υϊάστα ᾿ἰδοίῖο ἴῃ ἤὰης τηοάση. τηλπὶ [ογὰ Ἰοοῖι ἰθηογο ἀοοογοῖ; οἱ πὰ 
γοἀϊπίοσγαπάα υἱάθθαίΐαγ, τί εἴη ὄφελος τηϊηϊπηὰν αυΐάοτη ρου ἤδη Τλοίίο69. τη }]1- 
φρατηγίᾳ τακτικῶν, ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων ; Ταιάϊς {9 ργοίααγαμπι, ΗΪ51 γουααν οὔτ Ὧ6- 
ὈΐοΥαΙ6, ὉΣ οὐἵπογ. ΟΡΟΥΉτΩ  ἀπτη Ἰοὺ ΘΟΘΒΟΥΆΓΏΓΩ ἰδ ΒΠΡΡΟΙΟΤΟΙ οορία, ἴοι 

Η 
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ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων. Τί δ᾽ ἄνευ τῦ ὑγιαίνειν  'ΤΊ δ᾽ ἄνευ τῷ 
ἐπίσασθαι τὼς εὑρημένας εἰς πόλεμον τέχνως ; ΤΊ δ᾽ ἄνευ τῷ 
πείθεσθαι ; Ὡς δὲ μοι καταφανὲς ἐποίησας, ὅτι μιχρόν τι μέρος 
εἴη ςρατηγίας τὼ, τοχτιχὼ, ἐπερομένε μι, εἴ τί τότων σύ με 
διδάξαι ἱκανὸς εἴης, ἀπιόντα με ἐχέλευσας τοῖς ςρατηγικοῖς 
ἀνδράσι νομιζομένοις εἶνωι διοιλέγεσθωι, χαὶ πυνθάνεσθοωι πῆ 
ἕχαςω τότων γίγνεται. Ἔκ τότϑ δὴ συνῆν τότοις ἐγὼ, ὃς 
μάλιςω φρονίμος περὶ τότων ἤκουον εἶνωι. αὶ περὶ μὲν τρο- 

φῆς, ἐπείσθην ἱκανὸν εἶνω, ὑπάρχον, ὅ,τι Κυαξάρης ἔμελλε 
παρέξειν ἡμῖν" περὶ δὲ ὑγιείας, ἀκόων τε καὶ ὁρῶν ὅτι χαὶ 
πόλεις αἱ χρήξεσαι ὑγιωινειν ἰωτροὺς αἱροῦντωι, καὶ οἱ σξρωτη- 
γοὶ τῶν ςρωτιωτῶν ἕνεχεν ἰωτρὸς ἐξάγϑσιν, ὅτω χωὶ ἐγὼ, ἐπεὶ ἐν 
τῷ τέλει τότῳ ἐγενόμην, εὐθὺς τότε ἐπεμελήθην᾽ χαὶ οἶμαι, 
ἔφη, ὦ πάτερ, πάνυ ἱχωνὸς τὴν ἰωτρικὴν τέχνην ἔχειν ἄνδρας 
μετ᾽ ἐμαυτῦ. Πρὸς τῦτο δὴ ὁ πατὴρ εἶπεν, ᾿Αλλ᾽, ὦ παῖ, 
ἔφη, ὅτοι μὲν, ὃς λέγεις, " ὥςπερ ἱματίων ῥωγέντων εἰσί τινες 
ἀκχεςαὶ, ὅτω καὶ ἰατροὶ, ὅτων τινὲς νοσήσωσι, τότε ἰῶνται τότοις" 
σοὶ δὲ τότε μεγωλοπρεπεςέρο ἔξωαι ἡ τῆς ὑγιείως ἐπιμέλεια. 
σϑ γὼρ τὴν ἀρχὴν μὴ χάμνειν τὸ ςράτευμω, τότϑ σοὶ δεῖ μέ- 

δ ν]οία μη ὨΘΟΘΒ58 1115. ᾿Θυϊα ἀὐΐθη ἀθβασθ ἢγτηᾷ ναϊοίυσίηο Ὁ Θαϊα 805- 
4116 Π]αγὰπ} υζϊα πη 5οΙθπ ἃ, τε δα Ὀ611} πϑιην βαηΐ ἱπνοηΐς ἢ Θυϊά ἀρβαῖθ 
οὐθαϊοπίᾷ ἢ Οὐππαιιθ δαθὺ ρϑυβριουθασα ΠᾺ1 1 [δοϊϑιῖ, ταϊ!οπθπιὶ δοῖθὶ ἰηϑίσιι- 
Θηφ ΘΧΙΡΌ ΤΩ “δ ἀ Δ} 6556 ΓΠΠΘΥἾ5 Πρ γαΐουἹ ραγίθπι, αἴαθ ΘΡῸ γτοσᾷβ- 
5611, 8. {π| ἰΟἼΘι15 Θ5565 4ΕΪ τὴ)6 υϊἀρἰαη} ογιπὶ ἀοοθ 65, αὐ ἀθίγο Πογία- 

᾿ ἴὰ5 65 οἵ 115 οἴη νἾΓῚ5. αἀἸΒΒΘΓΟΓΘ ΠῚ 6 Γδὶ πη ρου ΐου δ ρου μα ογθηΐαν, εό- 
χα ἐρδὲδ Ῥογοιηοίαγου αὰ0 Ρδείο Πογιπ βίησιία ἤογθηΐῖ. ἘΕἾΧ 60 ᾿ἰσίθιγ ἴθ πι- 
ΡοΙδ οὐμὴ 1115 ΘρῸ νϑυβαίιϑ 507, 4105 ἴῃ ὈΥΙΠΗἶ8. 6556 ΠΌΤ ἢ. Του ΓΘ Θη- 
ἴθ5 δ Ιθθαη. Δς ἀθ νἱοία αᾳιΐάθηι, ΠΏ] 1 ρου βιιαϑυτη οϑί βαῖὶβ 14 Γαϊαγιμι, 
απο Ονάχαγοβ ΠΟΡῚΒ 511 ργϑϊΐαγιιβ: 4 θοημᾶ νογὸ ναϊθίμαϊπθ, ααδα εἰ 
8 ΓΘ πὶ οἱ ν᾽ ἀθυθ ἴππῈ οἰ ν!ταἴο5 Θα5,) απὸ αὸ θοηὸ ναἰθαπί ορϑγδιι ἀδηΐ, 
ΠΈΘΑΙ605 6 ΠσΘγ6, ἴα} ᾿πη ρου ἴον 65 ΠΗ] Ἰτπὰ ργαϊἃ τηθαΐθο5 δάθοοσθ, ἰἰὰ οἱ ΘΡΌ, 
Ῥοβίααδη τὶ πηλπιιβ πος τηϑηάαίζιηι [ιϊΐ, δίαιην ᾿ῃ Πα] 8. τοὶ σαγαια ἰησιι- 
Ραϊ: δὲ Ορίποῦ, αἰΐ, βίου ΥἾΓῸΒ 226 8.(15 γηθαϊσθ δαμππηοα ἂπι ΤΏΔΥΟΒ ΠΊΘΟῸ ΠῚ 
παθογθ. Δα μος ραΐοι γθϑροηαίί, Ὗ ϑγὰηι, Ε]1, Ἰηαυϊί, τηραϊοὶ, (05 αἰοΐδ, 150} 
αυοηηδαϊηοα ὰηι βιιηΐ νϑϑίϊιην ᾿ἰδοογαΐαγι πη βαγοϊπαΐογοβ. αυϊάδηι, ἰἰὰ οἱ ἱρϑβὶ 
ἴα ἀοηηὶπι, οὐ Δ] ]ααϊ ἴῃ τηουθιμι ἱποϊἀουϊπί, πιθἀθηίογ 15: αἵ Θὰ 08 {8 
ποῦθε. θοη δ ναοί! ηἷ5 σαγὰ 60 φμοαΐ οσογοοπὲ πιραϊοὶ οἤοὶο ργεοἰανῖου 
οὐ ς πος θηΐπι {101 οὐγὸθ εβϑὸ οροτίοί, πὸ Θχθγοϊξιιβ οπππἰηὸ ἴῃ ΠΠΟΥΌῸ5 ἱποῖ- 

γογὸ (αἱ ρΡογοοπίαπαο ρουροθαΐ {Π16) Φυϊά 
ΘΟΙΏ ΠΟ 6ΧΣ πηδπιογαίδ ἰδίἃ ρου ρδὺ- 

᾿ ΘΟΡίΌΡΙ Βα ηΐ ̓ϊ, Ὡἰ ΘΟΥΓᾺΠ. 54 }0{1 ργόβροχ- 
οὐδ ἱπηρογαΐου  ΝῚ, ὅθ. Οοηΐδυ αι 
ἰγαάϊε ἸΝοβίου 110. 11}. ἀπομν. Ὁ. 444.-------, 
Ἐὰ. ϑίορῃ. 

ἃ Οὖς λέγεις, ὥςπερ ἱματίων ὑαγέντων, ἧς ο.} 
ΑὉ Ὀδς πιοάϊοοτιιπι ἱπηαρίηδ. μαι τον]}- 

τὰν ΔΟΪ αἰ: δα, αιιᾶτα γαῖ ΟΔΙΘ ΠῸΒΊΡ88, 
περὶ συςάσεως ἰατρικῆς ἢ. 172. ΤΙ, 2. Ἔνιας 
μὲν γὰρ τῶν τεχνῶν αὐτὰ τὰ πράγματα δημιερ- 
γῶσιν, ὥςπερ αἱ κατὰ τὴν ὑφαντικὴν Ἀἃ σκυτοτο- 
μίαν, ᾽Ἔνιαι δὲ ἐπανορθοῦνται τὰ πονήςαντα, 
καθάπερ αἷ τε τὰ διεῤῥωγότα τῶν ἱματίων, τὲ τὰ 
διεσπασμένα τῶν ὑποδημάτων συῤῥάπτασαι., 
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λειν. " Καὶ τίνω δὴ, ἔφη, ὦ τώτερ, ὁδὸν ἰὼν, τῦτο Ὡράττειν 
ἱχωνὸς ἔσομαι: ᾽Αν μὲν δήπϑ χρόνον τινὰ μέλλῃς ἐν τῷ αὐτῷ 
μένειν, ὑγιεινῷ δεῖ πρῶτον ςρωτοπέδο μὴ ἀμελῆσαι" τότε δὲ 
ἐχ ἂν ἁμάρτοις, ἐάν ὥερ μέλη σοι. Καὶ γὼρ λέγοντες δδὲν 
σοαύονται οἱ ἄνθρωποι περί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων χαὶ τῶν 
ὑγιεινῶν μάρτυρες δὲ σαφεῖς ἑκωτέροις αὐτῶν παρίςανται τά 
σε σώματα χαὶ τὼ χρώματα. Ἔπειτω δὲ, δὶ τὼ χωρίο, μόνον 
ἀρχέσει σχέψασθαι, ἀλλὰ μνήσθητι πῶς πειρᾷ, σὺ ἐπιμελεῖσ- 
θαι σεαυτοῦ, ὅπως ὑγιαίνης. Καὶ Κῦρος εἶτε, Πρῶτον μὲν 
πειρῶμωι, νὴ Δία, μηδέποτε ὑπερεμπίπλασθωι δύσφορον γὰρ᾽ 
ἔσειτω δὲ ἐχονῶ "τὼ εἰςιόντω ὅτω γάρ μοι δοκεῖ ἥ τε ὑγίεια 
μᾶλλον παραμένειν, καὶ ἰσχὺς προςγίνεσθωι. Οὕτω τοίνυν 
δεῖ, ἔφη, ὦ παῖ, ἃ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι. Ἢ καὶ σχολὴ, ἔφη, 
ὅξαι, ὦ πάτερ, σωμωσχεῖν τοῖς ςρατιώταις : Οὐ μὼ Δί᾽, ἔφη ὃ 
πατὴρ, ὁ μόνον γε, ἀλλὼ ὃ ἀνάγχη. Δεῖ γὰρ δήπϑ ςρατιὼν, 
εἰ μέλλει πράξειν τὼ δέοντω, μηδέποτε ποωύεσθωι ἢ τοῖς ο- 
λεμίοις κατωπορσύνεσαν χκακὼ, ἢ ἑωυτῇ ἀγαθά. Ὥς χαλεπὸν 
μὲν καὶ ἕνο, ἄνθρωπον ἀργὸν τρέφεσθαι, πολὺ δ᾽ ἔτι, ὦ παῖ, 
χαλεπώτερον οἶχον ὅλον πάντων δὲ χαλεπώτατον ςρατιὼν ἀρ- 
σὸν τρέφειν. “Πλεῖξω γὼρ τὼ ἐσθίοντα ἐν ςρατιᾷ, καὶ ἀπ᾿ 

αἱ. ἘΠ φιυᾶπϑηι νἱᾶ, ραίοι, αἰΐ, ἰησθάθηβ, ἤἢος ργϑθβίδι 6 ροίεχο ἢ ΝΝΙΙΆ πὰ 
51 ἀϊυϊὰς ἴῃ δοάδιη ἰοθο 515 πλϑηϑΌ 118, ὈΥΙπιὰη) πορ]ρθηάυμ {101 πο οεὶζ 
τΐ σαϑίγα ἴῃ γορΊομΘ ροηδ5 56] Ὁ : αποά αυϊάρχῃ 0} 8 αἄβοαμδεῖβ, 5 οὐ: 
11 ἔπους. Εθηϊπι πυπαθδηη ἰοααὶ ἀδϑιπυιηΐ Ποιμϊη65 ἴᾶπι 46 τη ον Ὁ] 15 [0615 
4αδτ 56 ΠΥ υ5 : (δβίθϑ δυΐθην ον ἀθηΐθβ ἢ αἰ ]βαὰθ δαϑαηΐ, [ὰπΔ ΟΡ τα, 
ἔπη σοἴοτο. δ οϊπαδ, ΓορΊΟΠΘ5 σοηβ ἀγα 6 ΠΟῊ 58115 δυϊΐ, βδα δα χηθιηου δι 
ΤονοΟᾶγ6 ἀθθ65 400 ρδοίο 5465. (π| ᾿ρδὶϑ συγ σΈΊΌΓΘ, υἱ τροῖὸ να ]θδ5. 
Ἐπ Ογχι ἱπαιίϊ, Ῥυϊηνὰμ αυϊάδηι, πον δ, ορογαπι ἀο πὸ ἀπαθδχῃ Ὠἰ] ὰπι 
ἴὴ6 Τρ θα ὁ Ὡδη σγᾶνα οἱ πιοϊθϑίιχῃ οϑῖ : ἀοἰηα ὁ αἰ Ἰπἰγᾶγαηΐ οὐδος [ὰ- 
Ῥογαπάο αἴσογο : [ἃ ΘΠ ΠῚ ΤΉ} νἹ θέαν οἱ ψαϊθίιο τηλρὶθ ρου ΠῚ 6 ἤγμη, 
οἵ τορυν ασοράθγο, Τιὰ Ἰριίαγ, Π]1, ᾿πατις, οὐ ΔΠΟΥτιη ουγτα ἄροτα οροχίοί. 
Ναπι οἵ οὔπηι, ρϑΐου, αἰἷΐ, γα θ5 δα Θχογοθηάα σορογα βαρροίεοι ὃ [πιὸ 
νεγὸ, ΤΟΒροηαἷ ραΐον, ποὴ τηοαὸ οὐζιηι οί, 564 δἴϊατη πθοθϑϑαβ ἑα ροϑίη- 
Ζαδῖέ. Νατα οουτὸ ορουίοι δχογοϊζαμ, 5] οὔϊοϊο 5110 511 βαςἰϑἰδοίαγαθ, ὨατΔ ν 
ἀεβίηογε νοὶ ποβίθιιβ ἀαπηπὰ νοὶ 5101 ᾿ρβὶ οοιηπιοάα δάἀΐοσγθ. Ἐπ θηΐμη αἰΠ]- 
οἴϊθ 6ϑὲ γνεὶ υπῦμπη Ποηηΐηοθιη Οἰϊοβιιι 4]1; πιυϊτὸ οἰ αἰ ΠΟΙ] 1υ5, Π|1, οϑῖ, 
τοίδιπι ἐἈηη  ΠἸάτὴ : οππηΐτη νογὸ αἰ ΟΠ τσὴ, δχουοϊηι οὐϊοϑιμη. αἰθυο. 

ἃ Καὶ τίνα δὴ] Ἐ γΔηρο] ἰδία ἰτητηουϊ ὃ 
βαι ἃ αγοῦο, δὰ Ματγο. κ. 26. Καὶ τίς δύ- 
ναταῖ σωθῆναι ; ἘΪΘΌΓΑΙ 8.5 καυᾶογο ἀἰοὶ- 
τὰν, φιυδά πἰτηϊγυτη καὶ ἰπἰογγοσαί γὸ ροϑι- 
ἴδια δχῃιρθαί. 8:16 ϑηΐῃ εἰ ΝΝοϑίοσ οἵ οἱ 
ἔξω 4}11 Ἰοαὰϊ ϑερὸ βο]επί. 

Ὁ Τὰ εἰφιόνταὶ Οἶδα οἱ Ῥοίυ5 οχρτῖ- 
χη ΠΥ γεῦῦο ἤυϊο ΔΠηὶ, Μαγο, γἱὶ, 13, 
--τὸ ἔξωθεν εἰςπορευδμενον -ττττοττ στο 

ὁ Πλεῖςα γὰρ τὰ ἐσθίοντα, δι. Τιοηρ8, 65ἱ 
ἰη]αγία, ααδτ ἢπῖο (δοῦγο Ἰοθο ἱπίουρυο- 
65 ; Ἰοηρᾷ διθαροϑ, ααϊθὺ5 δὰ οὐ οΧ- 
Ρ]Ισαη ἄστη, ἀϊοατῃ ἢ ἃ. Ουβουγαηάαχμη 081 
βΒαηί. Νἧἕ ἴδ Ῥ6Υ 6885 (δι αίμχη ἰοηθᾶιη, 
Ἰπἰογργοίαοπθπὶ {ἰὴ ] ἀο, αϑὴ Μαυχγθίο 
ρασίίτ, ραυίτα 5ί δρᾶ πο ἀοοορίαμ γϑίδγο. 
Πλεῖςα τὰ ἐσθίοντα, ἕκο. ΟῚ ΘὨ χαἐ {δ ι1ι:5 

ΓΔὨ πῦ οἷο ΟΡτι5 6δΐ, 564 οὐ φϑου 8, σΒ- 
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ἐλαχίςων ὁρμώμενω, καὶ οἷς ἂν λάξῃ δωψιλέξατω χρώμενα, 
ὥςς ἐδέτιοτε προςήχει σρωτιὼν ἀργεῖν. Λέγεῖϊῖς σὺ, ἔφη, ὦ πάτερ, 
ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ὥςπερ οὐδὲ γεωργᾶ ἀργοῦ βδὲν ὄφελος, ὅτως ἐδὲ 
σρατηγῶ ἀργϑ δδὲν ὄφελος εἶναι. 'Γὸν δέ γε ἐργάτην φρατη- 
γὸν ἐγὼ, ἔφη, ἀνωδέχομωι (ἢν μή τις ϑεὸς βλάπτῃ) ἅμα καὶ 
τὼ ἐπιτήδεια μάλιςα ἔχοντως τὸς ςρωτιώτας ἀποδείξειν, χαὶ 
σὼ σώματα ἄριςω ἔχοντος πωρωσχευάσειν. ᾿Αλλὼ μέντοι; τό 
γε μελετᾶσθαι, ἔφη, ἕχωφω τῶν πολεμικῶν ἔργων, ἀγῶνας ἂν 
σινᾶς μοι δοχεῖ, ὦ πάτερ, προειπὼν ἑχάςοις, καὶ ἄθλο προτιθεὶς 
μάλιςα ἂν ποιεῖν εὖ ἀσκεῖσθαι ἕχοςοω, ὥςτε, ὁπότε δέοιτο, ἔχειν 
ἂν παρεσχευασμένοις χρῆσθωι. Κάλλισω λέγεις, ἔφη, ὦ 
παῖ τῦτο γὰρ ποιήσας. σάφ᾽ ἴσθι, ὥςπερ χορὸς, τὼς τάξεις 
ἀεὶ τὼ προφςήχοντα μελετώσας ϑεάσῃ. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη ὁ 
Κῦρος, εἰς τε τὸ προθυμίων ἐμξ αλεῖν ςρωτιώτωις δέν μοι δοχεῖ 
ἱχωνώτερον εἶναι, ἢ τὸ δύνωσθωι ἐλπίδος ὠγωθὼς ἐμποιεῖν ἂἀν- 
θρώποις. ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὦ παῖ, τῦτο γε τοιῶτόν ἐς!ν, οἱόντσερ εἴ 
σις χύνας ἐν ϑήρῳ ἀνωχωλοῖτο ἀεὶ τῇ χλήσει, οἵαπερ ὅτων τὸ 

ΡΙανίπγα δηΐμα δαὶ ᾿ῃ Χο οἰξι απὸ σοιηδάπηϊ, φαέδαιδ ἔθη δἀπχοάτιῃ δοηὲ- 
γῃοαξι ἐπδέγιοξα τη δοίϊμηι ἴουαπίαν, οἱ αἀπεθουπαιιθ σθρουϊηΐ, [5 ἸαγρἸββηιὸ 
αἰαταγ : ἸΔοἰγοὸ παηαθαμη σοην θη Θχϑγοϊ πη 6556 οἰϊοβιμη. 1οἷβ. ἀπ, 
Ῥαΐογ, ᾿ἱπααϊῖ, αὐ τα] νι ἀθίαγ, απουηδαἀπηοα νη ̓ Π6 5. ἀρυϊοοῖα ΠῈ]}]]1 518 πβα], 
τὰ 6 πη ρϑγαίογοιῃ ἀθϑίάθπι ΠῈ}}1 Θ5ξθ πϑὰϊ. Αἰαπῖΐ ΘΡῸ απ! άθχῃ ἱπυρουί γι, 
αἷξ, ̓ πἀπβίσ πὶ ΡΟ ΠΠΙΟΘοΣ (51 αυΐβ ἀθιι5 οὐβίθί) 14 ᾿υγδοϑίαϊασιπη αὐ δὲ σϑθιις: 
ὨΘΟΘΘΒΟΥ 5 ΤᾺ} Π65 Δθαπάθηΐ, δὲ σουρουῦῖθιιβ βιηϊ αυᾶτῃ οριτηδ αῇδοιϊ5. Ὑ6.- 
γὰπῃ δημπηνογὸ αυοὰ δα ΘΧΘΟΥΟΙ ΔΙΌ Π 6 η, αἷΐ, βιπροϊαγαμ γογαπὶ 6] Π]Ἰσατιηι 
ἰΓΙηδ, ΔΥΟΙΓΟΓ, 81 415 σου δηλ ηἃ ἐδ ἀδγη 51} ρ01}}}5 ᾿πα]οδΐ, δὲ ρυϑθαΐα ργὸ- 
Ῥοπαΐ, δυμὰ τηαχὶ πιὸ οῇδοσαγη αὖ ἴῃ 5Ιηρ.}}5 ὈΘη ὃ Θχογοϊζαί! οναήδηξ, [τὰ υἱ, 
ἘΠΡῚ Ορτὰ5 Γπουϊί, 115 ΡΥ 5 ττὶ ροβϑι. Ορεμηχὸ αἰεῖ5, ΠΠ], ᾿παυϊξ : παι πος 

51 (δοθυῖβ, φογιὸ 5οῖαβθ, ΟΥ̓ ΔἸ Π65 τὸ ρεζξιηι, τα πα απ οἴ ΟΓΟΒ, ἴῃ 115 αἴιδ5 οὔοϊὶ 
γαῖῖο Ροβίαϊας βϑιηροι οσοιραίοβ βροοίαϊσση. Δὲ νογὸ, ἱπαυϊέ Οὐτιιβ, δὰ 
Ὁ] ογϊταΐθη τη} ἰθτι5 ᾿Ἰμ]1οἰθηἀδην ὨἾΠ1] τ] γηαρὶβ ἸἀΟΠΘ ΠῚ 6556. νἱάθίιν, 
αιᾶὰμι ὈΟηἃ5 ΡΟ556 5085 ἴῃ ΔηΪηἷ5 ΠΟμηϊπππὶ οχοϊίασθ Ὑ νᾶμα, Ε]], αἰΐ, πος 
βηδ (Ὁ]6 οϑέ, ἃς 51 αιιἷβ ἢ ὙΘηΔΙΪΟΩΘ οΠ65 οβἀθηὴ ΒΘ Ρ ον ἱποϊατηθί γος, 

15 ΠΟΘΘΒ5Ά. 115, δὲ ποχῃϊηϑίϊηι σομπηδϑέιι, Ἰοηῖθα8, ᾿ἰπῖ5, ἔὰτη οὔατη δαιῖβ, πο 118 
τηοαὸ αυϊθτι5 νϑυηΐαν δαιὶΐθ8, βϑα οἱ 115 
αυἱ] Βαγ οἰ 85 οἵ ἱτηροάϊτηθηίαᾷ σοϑίϑηΐ ; 4185 
ΟἸηηΐα ηἶδὶ Ὁ] ηΐαγ, οογίϑιη ροϑίθιη Θχθυ- 
οἰϊαὶ δάΐδγυηΐ, Τάἀοόσαρ θομαμι ᾿τηροτα- 
ἴογϑπὶ ἀθ οοτητηθϑίι οἵ ραθα]ο νοὶ ἴῃ ρτὶ- 
Τηἶ8. 80] οἰ τη 6856. ορουίεῖ, Ἡποιβαθο 
Μαυγοΐαβ, τἰ νἱἀοίατ, τοοϊδ. Ῥουρὶι: 56ὰ 
Ταΐθου τη6. ΠΟῚ νἱάθγο, ψυϊὰ 5ϊ:, φῃοὰ 5ἴα- 
ἔχη θαυ τιν, τα ἀπ᾿ ἐλαχίςων δρμώμενα. Νίο 
ϑδῃηὰ 4υϊβαθδηη Ἀ}105 ἔδο]ὰ Ὠαγιοϊαυὶ ροΐο- 
τῖΐ, ααα ἰδία 5101 νϑιϊηΐ γουθα, δὶ υθυβι 65 
80145 σοηϑαϊ πους. ϑεὰ Βίθρμδπττα αὐάϊ ; 
αἱ ἀπ᾽ ἐλαχίςων ὁρμᾶσθαι ἀϊοὶ μοο ἴοοο 81- 
ὈΡΤΟΤῸΣ ΘΟΆ, ΤᾺΣ ὈΘΊ Πα τὰ Ὡρστο ἀπ ΠΥ, τὸν 

τηϊηϊπ μη ᾿ηβίσοι!. Ῥογὶπᾶδ ἃς 5ὶ ἀϊοο- 
τοί Αὐοίου, ΘΙ ΆΤην 5 ΤΩΡ ῬΔΓ5 Ὀ6]]Π τὰ 
αοργοαϊαίαν το δὰ νΥἱΐδγη ὩΘΟΘσβοΥ ας 
τηϊηϊηγᾶγη ᾿πβίέγιιοΐα, ἑδτηθὴ οὗτη ἰῃ 685 ἰπ- 
οἰαϊξ, οἱ ἔῃ ρμοξοβίαίθ μϑθεῖ, σὰστη ὨᾺ }]Δ ρᾶν- 
Βηθηϊὰ αὐϊίαν, 56 ἃ ροϊἂβ δἃ5. Ὁγοα σέ, 
510 δυΐοθιῃ ἀϊοίαγῃ δυὶξ ἀπ᾿ ἐλαχίςων ὁρμώμε- 
νος, αἱ δρμώμενος ἀπ᾿ ἐλασσόνων, οὗ οὗκ ἀπὸ το- 
σῶνδε ὁρμώμενοι. Τὰ ἱεγὰ ῬΙα ΔΥΌ 8 σου Ὸ 
δρμῶμαι Ομ) Ὦδο ΡγρΡΟ5. αἰϊξαν ; “Ὧν Περ- 
πέννας ὃ κορυφαιότατος ἐπεχείρησεν ἐκείνῳ τὰ 
αὑτὰ ποιεῖν, ἀπὸ τῶν αὐτῶν μὲν δρμώμενος δυνά- 
μξων αὶ παρασκευῶν, ἜΝ, ἱ, Ὁ. 628, 
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ϑηρίον ὁρᾷ. Τὸ μὲν γὼρ πρῶτον προθύμως, εὖ οἷδ᾽ ὅτι, ἔχει 
ὑπαχουάσας᾽ ἢν δὲ πολλάκις ψεύδηται αὐτὰς, τελευτῶσαι,. 
οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληθῶς ὁρῶν κωλῇ, πείθοντωι αὐτῷς Οὕτω χαὶ 
περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει" ἢν πολλαχις προςδοχίως ἀγωθῶν ἐμξα- 

. δλὼν ψεύδηταί τις, τελευτών, οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληθεῖς ἐχλτίδας λέγῃ 
ὃ τοιῶτος, πείθειν δύναται. ᾿Αλλὼ τῷ μὲν αὐτὸν λέγειν, ἃ 
μὴ σαφῶς εἰδείη, φείδεσθαι δεῖ, ὦ παῖ: ἄλλοι δ᾽ ἐνίοτε λέγοντες 
ταυτὸ διωοπράττοιεν ἄν τὴν δὲ οὐτᾷ παρόρμησιν εἰς τὸς με- 
γίςος χινδύνες δεῖ ὡς μάλιςξο ἐν πίει διωσώξειν. ᾿Αλλὰ, ναὶ 
μὼ τὸν Δίω, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ πάτερ, χωὶ κωλῶς μοι δοχεῖς 

. "λέγειν, χαὶ ἐμοὶ οὕτως ἥδιον. 'Τοῦ γε μὴν πειθομένες παρέ- 
χεσθαι τοὺς ςρωτιώτας οὐκ ἀπείρως μοι δοχῶ ἔχειν, ὦ πάτερ. 
Σύ τε γάρ με εὐθὺς τῦτο ἐκ παιδία ἐπαίδευες, σαυτῷ πείθεσθοι 
ἀνωγχάζων ἔπειτω τοῖς διδωσχάλοις πωρέδωχας, καὶ ἐκεῖνοι 
αὖ ταυτὸ τῦτο ἔωρωττον. " Ἐπεὶ δὲ, ὡς ἐν τοῖς ἐφήξζοις ἦμεν, 
ὁ ἄρχων ἡμῶν αὐτὸ τούτο ἰσχυρῶς ἐπεμελεῖτο" ἡ χωὶ οἱ νόμοι 
δὲ οἱ πολλοὶ δοχϑσί μοι δύο ταῦτα μάλιξω διδάσκειν, ἄρχειν 
τε χωὶ ἄρχεσθωι. ἸΚαὶ τοίνυν χωτανοῶν περὶ τούτων, ἐν ἅττα» 

αυᾷ, οἂπὰ ἔδγατα νἱάοϊ, μέϊέι. Νάγη ρυϊταχα αυϊάδιῃ, 5αΐ 5010, ἁἰδου ον 
οὐθαϊαηΐξ : 51η ἔγθαιθηΐου θα5 ἀδβοϊρἰαΐ, ἐπάρῃ, ἠδ πὶ αυϊάθηη ΟὈβθαμιμ- 
τὰ οἷ, οἀμη γογαηι νου σΟΏΒρ οἰ Θη5 οἰαηηδηαο Πουίθίαγ. ϑδῖο θίδηι 56 Πὰ- 
θὲ 8ρεὶ δαοϊἑαπάω ταῖϊο : 5 βϑρὶ 8 αυΐϊβ Ἰπ]θοίβ Ὀοπουιη δχρβοίδξομο 
ΓᾺ11αὲ, 15 δα Εχίγοιημη, οἰἴ81} Οὗ πη ν ΓᾺ5 5065 δἴογαί, ροσβιαδάθιθ ἤθη ροΐεβί. 
ἘΠ5 υαθθ ὥμρογαΐογθηι Ἰρϑατα ἀἸσθηἾ5, 185 Ὥοη οογὸ βοϊνουϊί, ἀρϑίηθγθ,, 
ΠΕ, ορογίδέ ; δἵ 81] 51 ποῃηυπαθπδιῃ δα αἀἸοδηΐ, ἰάθη ψιοά ἔρ86 υοἷοξ οἰδοϊ- 
αηξ : 5 δχμῃ νεγὸ ᾿ΠοΟΠ ΑΙ ΟΠΘΠῚ δα βαχηηα ροτῖουΐα 6 αιὰπι πιαχίτηὸ ἀΙρΏδηι 
5ΟΥνΑΥ οροτίεί. Αἵ δηπηνεγὸ, ραΐογ, ᾿ηαυϊ ΟΥταβ, οἵ τη] τροϊὰὸ αἴσθοιτο 
γἹάο 15, οἵ 50 ἤχθουο τὴ8 τηδρὶϑ αναί, Αἴαμ! αὐ ΓΤαΐοη8 {161 ρΟϑβ1 πὶ 
οὔθ! ηΐθ65 β᾽ηΐ τ 65 ΤΩ], ραΐου, πραυδαιδη) ἸρΏΟΓΘΤΘ νἱάθου. "ΓυΐΘ θηΐπὶ 
ἢος ΤΩ6 5 ἂἃ ρυογο ἀοοοθαβ, οὔπη {101 1051 ρᾶγεύθ σοροὶβ : ἀοἰη48, χηᾶ-. 
ἸΒΕΓ15 π16 γα 15}, αἴαθθ 11 ἀποαὰα Ἰάθιη πος ἀρθραηί. δοιὰ, οὰμι 
Ἴδα ἰηΐοι Θρῇθθο58 ψϑυβαΐ; βυγηι15, Ὀγϑοίδοίιβ ποίου. ἢ 7115 1ρ51115. ΤΟΙ ΘΌΓΆΙῚ 
οηϊχὸ δὐἀιποάδτη ἀροραΐ: ααΐη ἰορα5 οδἰϊαπη ρ]ογοαιθ νἹἀθηίασ τὶ ἤξθος 
ἄσο χηαχὶπηὸ ἀοοογο, τη ροσατο δοὐϊοοθέ οἱ 6556 50} ᾿πηροῦῖο. Θυδρχορίοι 

ἃ. Ἐπεὶ δὲ, ὡς, 5.1} Ὑιγ ΟἹ. Τιαυηρουία8 
Βο5, ἴῃ ΟΌβοῦν, Μ|866]. Ἰοσοπάστγα ραϊαΐ, 
ἐπὶ δὲ, ἴ, α, ἸΠεϊπδ, ργαϊεγεὰ. Οουθοίγα 
ἢώθο τηϊηΐ πο δάθο αὐτιἀθί, αἵ ργορίεγοὰ 
Ἰεοσίοποτῃ, αὔάτη Πἰρτῖ ὑαθ τ, ΟἸπ65, ταὰ- 
Τργὴ : Ῥγφβουίσγη οὗτη 4110] εἰϊδγα ἐπεὶ δὲ 
Ῥ͵ΙῸ ἔπειτα ῬΟΠὶ νἱἀθαίυγ ; υἱ' ἀριιὰ ΡΙυ- 
ἸΔΥΟὮ, Τ', ἱ. Ῥ. 621. ᾿Ἐπεὶ δὲ, πρὸς Κίνναν εἰς 
τὸ ςφρατόπεδον πορευθεὶς, ἐξ αἰτίας τινὸς τὸ διαβο- 
λῆς ἔδεισ ε-τττττττττττοττα ἷ, ἐπεὶ γουίοπάμτη 
οβί, Πεϊμαδ; ὯοΉ, αἱ Τπίογργοϑ, Ῥοδίηιναηι. 
ἘΠ ἀρυὰ Ἠργούδοῦιη), ᾿ἜἘπε ὧν τοὺς νεηνίας 

ἀποπεμπομένες ὑπὸ τῶν ἡλίκων, ὕδατί τε κα, σι- 
τίοισι εὑ ἰξηρτυμένυς, ἰέναι, δια. 1100..11. 0». 100, 

Ὁ Καὶ οἱ νόμοι δὲ, 6.7] ῬαΥΠΟΌΪαγ δὲ 
οΥ̓ϑίΙΟΩΐ, ἃ 22. ἸΠΟἸΡΙΘὨ, 510 ἐογὰ ἰηβογαηὶ 
οἰερηίίονοο αγθοὶ, [ἃ αυορά ἴππῃ ργοἷ- 
Ῥυδ δὰ γϑηϊ, οὗγῃ ΔΙ1αυ]α 118, ας τηοἀὸ 
Ῥγοροθϑβογοηΐ, αοα Ρ]Ὲ5 51} τηλ]ύδνο, δά- 
ἴσογα ραγαηΐ, Αἴαυς ἰὰ Ἰοχιαΐ 8οϊθιῖ 
βουϊρίογθβ β'δουὶ; Αοσΐ, ν. 32.------ἶ 
τὸ πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον---ττττττοῖ 2 “Ίτη, 111. 12, 
Καὶ πᾶντες δὲ οἵ ϑέλοντες ΤΠ0], 9). δὲ χρυ» 
τὰ τοῖσϑε, ιν δ" αηῚ 
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σιν ὁρᾷν μοι δοχῶ τὸ προτρέπον πείθεσθωι μάλιςξω ὃν, τὸ τὸν 
μὲν πειθόμενον ἐπαινεῖν τε καὶ τιμᾷν, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα ἀτιμά- 
ὅειν τε κωὶ χολάζειν. Καὶ ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ πείθεσθαι, 
ἔφη, αὕτη, ὦ παῖ, ἡ ὁδός ἐς!ιν᾿ ἐπὶ δὲ τὸ πολὺ χρεῖττον τότου, τὸ 
ἑκόντος πείθεσθαι, ἄλλη συντομωτέρα ὁδός ἐςξιν. Ὃν γὼρ 
ἂν ἡγήσωνται περὶ τὸ συμφέροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον 
ἑωυτῶν εἶνωι, τότῳ οἱ ἄνθρωποι ὑπερηδέως πείθονται. Τνοίης 

᾿ ἂν ὅτι τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς, ἃ δὴ ἢ ἐν 
τοῖς χάμνουσιν, ὡς προθύμως τὸς ἐπιτάξοντας ὅ,τ, χρὴ ποιεῖν 
χωλϑσι' χωὶ ἐν ϑωλάττῃ δὲ, ὡς προθύμως τοῖς χυξερνήταις οἱ 
συμπλέοντες πείθοντα!" χωὶ οὕς γ᾽ ἂν νομίζωσί τινες βέλτιον 
ἑαυτῶν ὁδοὺς εἰδένωι, " ὡς ἰσχυρῶς τότων οὐδ᾽ ἀπολείπεσθαι 
έλουσι»" ὁπότε δὲ οἴονται πειθόμενοι χαχόν τι λήψεσθαι, ὅτε 
ξημίαις πάνυ τι ϑέλουσιν εἴχειν, ὅτε δώροις ἐπαίρεσθαι. Οὐδὲ 
γὰρ τὼ δῶρω ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ χαχῷ ἑχὼν οὐδεὶς λωμξάνει. Λέ- 
γεις σὺ, ἔφη, ὦ πάτερ, εἰς τὸ πειθομένες ἔχειν οὐδὲν εἶναι! ἀνυσί- 
(μώτερον τᾶ φρονιμώτερον δοχεῖν εἶναι τῶν ἀρχομένων. Λέγω 
γάρ οὖν, ἔφη. Καὶ τίῶς δή τις, ὦ πάτερ, τοιαύτην δόξαν περὶ 
αὑτοῦ τάχιςα, παρασχέσθαι ἂν δύναιτο; Οὐχ ἔςιν, ἔφη, ὦ 
παῖ, συντομωτέρα ὁδὸς περὶ ὧν ἂν βούλῃ δοκεῖν φρόνιμος εἶναι, 
ἢ τὸ γενέσθω! περὶ τούτων φρόνιμον. Καθ᾽ ἕν δὲ ἕχαςξον περὶ 

δαμάθηῃ ἀθ 5 οορὶίδη5, ᾿π ομημῖριι5 νἸάθγ6 χη] νἱάθον μογίαμηθη δα ουϑαϊ- 
Θηάιιη οἰ Πποαοἰβδιπηθμη [ἃ 6586, 5] 15. 41} ἀἸοΐο ἀαἴθηβ οβί δὲ ἰαὰθ οἵ ΠΟηΟΥῸ, 
οοῃίμηαχ δαΐθηι οἱ ἱσποσαϊηϊὰ οἵ βαρ] Ιεῖο, αἢϊοϊαῖαγ, Αα οβεϊθηάιΐπη βαπ, 
Ἰηααϊ, αὐ πϑορβϑιίαίϊο οοαοξμδ 415 ραᾶγοϑί, ῃεθο, Πἰϊ, να δβὲ : νογὰπι δὰ ἴὰ 
αποά πος πιὸ τλϑἴι5 θϑί, αἱ πϑηιρθ υἱϊγὸ Ρᾶγδαπέ ΠΟΪΏ65, Πα νὰ δβί 
χη Ρ]5 ΘΟ ρΟΠάϊαυα. Ναπι αθιπο 116 Θχ  βετηδηΐ 561 0515 ἴῃ 115 εοη Ποΐει- 
“ἰδ αι 5101 5ηΐ Ὁ{Π1Δ ρυυδοηογομι, ἔυπὶς Ποιηΐποβ Εἰ θθη ιββι πη ρᾶγθηΐ. 
Ἦσοο δυΐθιη [ἰὰ 56 ἢάβογθ, οἂπι ἴῃ παι 15 4115, τὰπὰ οογεὸ ἴῃ Ὡοργο Δ θιι5 
᾿οδῖ ἀπηδαάνοχίογο, αὶ θη ἰββίπλο δηΐμηο 1ἃ ργεοδρίαγοβ Ἀσοθϑβαηΐ αιοὰ 
[αοϊθηάϊμηι 51 : ΠΠ ΔΘ 116 ἴῃ ππᾶγὶ, σα νυ παίου 5 ρογαπὰμ ΠἰΠθΘ πίοι ράγθηΐ, 
4] πὰ πανὶραηΐ : 4105 ἴθι ἈΥ ὈἰΓθηζαν Δ Ἰαα τηϑ᾽ Πὰβ ααὰπη 56 νἱὰβ Ὠῦβ86, 
Ὁ 115. πὸ βἰηΐ ἃ ἰογρὸ γί τοῦ! (0115 ν γθι5. Θη τιν : οὗτη ἀιΐθιη {ΓΕ} 1} 
Ῥαυΐζαηΐ υἱ οχ ορϑαϊθης ἃ ἀθιγηθητὶ ἀαϊἃ οὰραϊηΐ, ἔπη σογὸ πΘῸ ΒῈΡΡ ΙΟΙ 5 
ἀἀιποά νη οοάθγθ, ἤθο ἀοηΐβ Θχοϊταγτὶ νό τη. Νϑάμθ ϑηΐπὶ ἀοηδ αι βαιαπι 
5010 ἀατηηο ᾿ἰΡθη8 ἀοοὶρὶῖ. Ὀ1οἷβ τὰ, ρμαΐον, αἰϊ, πἰ 1} δὰ πος, υὐ 8ε08 αι} 90- 
βΘαθθηΐθ8 Πα θθαΐ, οϊοαοΙτ5 6556, αυὰγῃ αἱ 510] Βα θ᾽ ΘΟ 5 ργυαθηζίον νἱἀθαΐων. 
Ὅϊοο ἐὰ δαυϊάθμ, μαι. Αἱ απὸ ρδοίο, ραΐθι, μβοββὶξ αἰϊανῖβ Ορ πο μ Πὰ 
Θ᾽ αϑτηοαϊ ἐδ 58 αιὰτη Ρυϊμα μα Θχμῖροσο ἢ ΝΠ οβί, παι, ἢἰ1, να πηδρ}5 
ΘοΙΡΘηἰαυῖα, αὐυὰγῃ εἴ, ααϊθιι5 ἴῃ γθθι5 ρυάθη5 νἹ θυ] ν 6 Υ15, ἴῃ 115 γϑῦδ- 
γ» Ῥγυάθηβ 55. οι 5ὲ πος βιπρυϊαίπι Ομ ΒΙ ἀθγοβ, νου πη6 ἴσο ἰηῖ6]- 

ἃ Ὡς ἰσχυρῶς τούτων, ὅτ 6.7] ὙΦΥΡαΝα 411- ϑέλυσι. Οοπ]θοίαγα νϑμθπιθηΐοι μἰδοοί - 
χαρὰ μῖο ϑίδρηαηο ἀθοβ86 ὙἰϑΌτη οβὲ ; ἰδ- ΘΑΡΔῸ6 ΒΘ 5 ἴῃ ἑοχίμχην ΓΘ ρουθτα. πῖβὶς 
406 ἁἀρὸ Ἰοσιγη 56 βΒυρρί πάν μαΐαγιῖ, σοάῖοθβ. τὸ ΟἸΔΤΏΔΥΘΗΐ ΟΥ̓Π65. 
ὡς ἰσγυοῶς τούτων ἔγονται. ἐδ ἀπολείπεσθαι 
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τούτων σκοπῶν, γνώσῃ ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω. Ἢν γὰὼρ βάλη; 
μὴ ὧν ἀγωθὸς γεωργὸς, δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸς, ἢ ἱππεὺς, ἢ ἰωτρὸς. 
ἢ αὐλητὴς ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ἐννόει, πόσω γε ἂν δέοι σε μηχῶ- 
νῶσθαι, τοῦ δοχεῖν ἕνεχω. Καὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινεῖν τέ σε 
πολλοὺς, ὅπως δόξων λάξης, καὶ χατωσχευὼς χωλὼς ἐφ᾽ 
ἑχάςῳ αὐτῶν χτήσαιο, ἄρτι τε ἐξηπατηχὼς εἴης ἂν, καὶ ὀλίγῳ 
ὕςερον, ὅπου ἂν πεῖρων δοίης, ἐξεληλεγμένος τ᾽ ἂν εἴης, καὶ 
προςέτι ἀλαζὼν Φαίΐνοιο. ΦΘρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συνοίσειν 
μέλλοντος πῶς ἄν τις τῷ ὄντι γένοιτο: Δηλονότι, ἔφη, παῖ, 
ὅσω μέν ἐς! μαθόντω εἰδέναι, μωθὼν ἂν, ὥςπερ τὼ τακχτικὼ 
ἔμαθες" ὅσα δὲ ἀνθρώποις οὔτε μοιθητὼ, οὔτε τροορωτὼ ἀνθρω- 
πίνῃ προνοίῳ, διὼ μαντικῆς ἂν παρὰ ϑεῶν πυνθανόμενος, ᾧρονι- 
μώτερος ἄλλων ἂν εἴης" ὅ,τι δὲ γνοίης βέλτιον ὃν πραχθῆναι, 
ἐπιμελόμενος ἂν τούτου ὡς ἂν πρωχθείη. Καὶ γὰρ τὸ ἐπιμε- 
λεῖσθαι τούτου οὗ ἂν δέη, Φρονιμωτέρου ἀνδρὸς, ἢ τὸ ἀμελεῖν. 
᾿Αλλὼ μέντοι ἐπὶ τὸ φιλεῖσθαι! ὑπὸ τῶν ἀρχομένων (ὅπερ ἔμοι- 
γε ἐν τοῖς μεγίςοις δοκεῖ εἶνα!) δηλονότι ἡ αὐτὴ ὁδὸς, ἥπερ εἴ 
τις ὑπὸ τῶν Φίλων ςέργεσθαι ἐπιθυμοίη. ἘΠ γὼρ οἴμαι δεῖν 
ποϊοῦντα Φανερὸν εἶνωι. ᾿Αλλὼ τοῦτο μὲν, ἔφη, ὦ παῖ, χα- 
λεπὸν, τὸ ἀεὶ δύνασθωι εὖ ποιεῖν, ὃυς ἄν τις ἐθέλη᾽ τὸ δὲ 
συνηδόμενόν τε Φαίνεσθαι, ἤν τ ἀγαθὸν αὐτοῖς " συμξαίΐνη, καὶ 
συνωχθόμενον, ἤν τι χοκὸν, κοωὶ συνεπιχουρεῖν προθυμούμιενον 

ἴϊσρεβ. Νϑχῃ 8ῖ, θοπὺβ ἀστίοοϊα 515, οπηὰ ΠΟ ΟΠῚΝ ν 6 Υὶ ν 6115, ΝῈ] Θα1165, 
νῈ] πηϑήϊοι5, νοὶ {δ θη, νοὶ δἰϊπα αὐϊάρίαιη, απὰπῃ τηυϊία τπδοβί μα} Ἐ10] 
Ὅριι5 ἔμογί, αἱ ἑαἴὶδ νἸάθαγρ, οοριία. Εἰ 51 συϊάθην ἰυτη πλ} {15 (6 υἱὐ ἰαθης 
ῬΟΙβυδδουῖβ, απὸ λαπο 46 16 ὉρΙΠΙΟηθτὴ Θχοΐΐθβ, [πὶ ὈΥΘΡΟΪΑΤῸΒ δα ΠΟΙ 
αι} 1θοῖ ἀρραγαίιι5 Δοαυΐβίνουβ, Ἰάτα δ᾽ αἰδηιὶληι ουῖδ ἀθοθρίοι", οἱ ραυ]ὸ 
Ροϑβί, υΌἱ ρεγϊουϊαπι ἐπὶ [θοθυῖβ ἴη γα θ ἀθρυθθηβιβ δἰϊαπὴ 6.5, οἱ ργοῖο- 
γτϑὰ νδηι15 νἱάθθοτῖβ. Ῥγυάθηβ δυΐθηιν ἴῃ δ απθα ργοίαϊαγαμη δδὲ αὰ0 4 ]5- 
Ῥίαμη ραςίο γονοσὰ ἢαὶ ἢ ΝΙΠΊΙ ΓΤ 51 θὰ, πα, Π]1, ααδοουπαιθ ἀἰβοθπμῆο 
ΘΟρΉΟΒοΙ ροβϑιιηΐ, ἀἸἀϊσου 5 αυθπδαπηοά πη ἃ 6 1 Ἰηβίγιθη 88. δυ6 πη 76ηΣ 
(Ἰἀ! οἰδεῖ : φαδρουπαιθ νογὸ, ἢ6 0 80 Ποιαϊηῖθιιβ ἀἰβοὶ ροβϑαηΐ, πθο ργον! ἀθηςᾷ 
δυχηδηᾷ, ᾿γοϑβρίοὶ, εἶδ ἐϊ8 5ὶ ΡῈ νδιϊοἰπαϊοηθπι ἃ 4118. σουίϊον ἰδοίαβ [ἸΘΥΙ5, 
δθίουἶβ ὈυΠἀθ ΠΟΥ 6Υ]5 ; δῖ ἀδπῖψιο, αυοὰ αἱ ἢαϊ Ξαἰϊπι5 6556. 1η{6}16Χϑυΐ5, ἴα 
Ὁ ἢαΐ συγάτα ΔΘ Ιθιιο 5. [ἃ δηΐτα ἐαοϊοπάμηι οὐταγο αὐυοᾶ 56γὲ οροτγίθαϊ, 
ΡΓΙάθητουβ 6 νἱγὶ, αυὰπι ΠΘρΊσοσο, Αἱ νοτὸ αα σομοι Πα πάδηι ΘΟΙΙΠὶ 
φαϊθυβ ᾿γδθβαχαις θοπονοϊθηϊίαμῃ (αποα αυ]άδῃη ΘΡῸ ἴῃ τηαχὶπιῖ5 ἀας0) οαάθηι 
ε8ὲ δαυὰ ἀυθϊὸ νῖα, αυᾶ μέοπάμηι 68: 1{1Π| 40ἱ Ὁ ἃπιῖοἷβ ἀΠΠρΡῚ οαρὶαῖ, Ἀδι:- 
ἀδηὴ ΘηΪπ ΟροΓΆτη ρυΐο υἱ ραϊὰτη 51: θοποῆουβ. ϑϑά μος αυϊάθῃι, ἢ], 4181. 
0116 Θϑΐ, ρ0586 56 ΡΘΓ, 4ποβοιηᾳι6 νο]ς αυϊβρίαμη, ὈΘηθῇςο 5 αῇῆίσοτο : υἕ 
γεγὸ πὸ σιιάογο νἱἀθαίυγ, 5ὶ 4υϊα 65 ργοβρογὸ Ἔνθηϊαΐ, οἱ τἰπὰ ἀοἿ 6 Γ6 5ὶ αυἱϊὰ 
ἀαἀνουβὶ, οἵ ργοπρίο 6586 δηΐμηο α1}}115 Φουα ΓΘΡι5. πᾶ 5 ΟΟΌΓΙΈ ΠΕ Ἶ5, οὲ 

: Μὰ 
ἃ, Συμβαίνῃ! Ἠδηο 5οτὶρίαιγατῃ οχῃϊθοηΐ, φυδπὶ οὐ ϑίθρμαηο νυ ραίδ 11 συμδαίη 

ἙαΙοη65 Αγσορΐου, Τηροϊβί, οἱ ϑυοθθυβ; Ὀτγθίοεθηάατη ἀὐκχὶ 
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τοῖς ὡπορίωις αὐτῶν, χαὶ προφοξούμενον μή τι σφωλῶσι, χαὶ 
προνοεῖν πειρώμενον ὡς μὴ σφάλλωνται, ἐπὶ ταῦτά πὼς δεῖ 
μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν. Καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων δὲ, ἢν μὲν 
ἐν ϑέρει ὦσι, τὸν ἄρχοντω δεῖ τοῦ ἡλίου πλεονεχτοῦντω Φοινερὸν 
εἶναι" ἣν δὲ ἐν χειμῶνι, τοῦ ψύχους" ἣν δὲ δέῃ μοχθεῖν, τῶν 
πόνων πάντω γὼρ ταῦτω εἰς τὸ φιλεῖσθα; ὑπὸ τῶν ἀρχομένων 
συλλαμ(άνει. Λέγεις σὺ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ κωρτερώτερον 
δεῖ Ὡρὸς πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων εἶνωι. Λέγω 
γὰρ οὖν, ἔφη. Θάῤῥει μέντοι, ἔφη, ὦ παῖ; εὖ γὼρ ἴσθι σοῦτο. 
"ὅτι τῶν ὁμοίων σωμάτων οἱ αὐτοὶ πόνοι οὐχ, ὁμοίως ἅπτονται. 
ἄρχοντός τε ἀνδρὸς καὶ ἰδιώτου" ἀλλ᾽ ἐπικουφίξζει τὶ ἡ τιμὴ 
σοὺς πόνους τῷ ἄρχοντι, χωὶ τὸ αὐτὸν εἰδένωι, ὅτι οὐ λωνθάνει, 
ὅτι ἂν “οιοί. Ὁπότε δὲ, ὦ πάτερ, ἤδη ἔχοιεν μὲν τὰ ἐπιτή- 
δειο οἱ ςρωτιῶται, ὑγιωίνοιέν τε, πονεῖν δὲ δύνοιντο, τὰς δὲ πο- 
λεμικὼς τέχνας ἠσκηχότες εἶεν, Φιλοτίμως δ᾽ ἔχοιεν πρὸς τὸ 
ἀγαθοὶ φαίνεσθαι, τὸ δὲ πείθεσθοωι, αὐτοῖς ἥδιον εἴη τοῦ ἀπει- 
θεῖν, οὐκ ἂν ἤδη τηνιχαῦτο, σωφρονεῖν ἄν τις σοι δοχοίη 
διωγωνίδεσθωι βουλόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς τάχιςα. 
Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, εἰ μέλλοι. γε πλεῖον ἕξειν" εἰ δὲ μὴ, ἔγωγ᾽ 
ἂν ὅσῳ οἰοίμην κωὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι, καὶ τοὺς ἑπομένους 
βελτίους ἔχειν, τόσῳ δ᾽ ἂν μᾶλλον Φυλαττοίμην. ὥςπερ χαὶ 

ΒΟ] οἰδιβ πὸ αφαᾷ ἴῃ γὸ ἰαραμίαν, οἱ βέμαϊοβθ ργονιάθσα πὸ ᾿μέθ! οὶ βιισοθβϑιι 
6 ρογαηΐ, ἴῃ Πἷ5 τηλρὶβ αποααιϊηχηοαὸ οροτίοί βοοϊαμη ἔθ Ῥυθθθογθ. 781} 
νϑτὸ [ἢ χΘθι5 ΘΘΓΘΏ( 5, 51 ΡΘΥ ἐοδίδίθιη βἰηΐ σογεπεῖ, ορουίθξ ᾿ρθυίοση. 
Ῥαϊὰπι 56 50}15 πιαχίηνὸ ρας θηΐθηυ ΘΧ ἢ  Π6 16 : β'ῃ ῬῈΓ ἈΥΘΠΊΘΙ,; {ΓἸΡῸΙΙ5 : οἱ 
51 Ἰᾳ θογδηπηι 5ἰζ, [ογι : πδῖ πέρα οὔγηϊα δα σοποὶ απάτιπι Θουι αῖ- 
θπ5. 4015 ῬΥεΘϑῖς ἃτηόσθῖη σοππουηξ.  οι5. πὰ, Ρδίθυ, ἱπα 1, Ορογίθυ 1η}- 
Ῥογδίουθῃ οηγηΐα οἰ θγδη ὰ5. Ρα.] ααδπν 605 41] διηΐ 5} ο 8 μη ροσῖο. 1ὦ 
παι ἀἴσο, παῖ. Τὰ ἴάπιοπ, ἢ]1, αἰΐ, θΟΠΟ 515 δηΐηο : οουτὸ δηΐη} πος 
560188, ἰθΟΥ 5 θοβάθῃῃ βι τ 15 ΘΟΥΡΟΥθιιβ, ᾿πηρ Γαΐου 5 δοϊϊοθέὲ οἱ ργὶναιὶ, 
6418 ρΥανῸ5 ΠΟῊ 6586; 568 'ἴρ5β6 ΠΟῆΟΒ. ᾿αθΟΥῸ5 ΠΟΒΪΠΙ] Ἰθνίοσϑϑ ἔδοἰξ ἰπην- 
Ῥϑγαΐουϊ, οἱ αυδα ἰηιθ! !ραΐ, π ἰπαὸ Ιαΐδθγθ, ἐυρῖ ὅρος ἔρδο ασαῖ. ἴὕΠ0]᾽ νεγὸ 
Ῥαΐθυ, ΤῈ ΠΟΟΘββαυα5 [8Πὶ Πα ΡΘαηΐ ΤΏ] 165, γϑοϊὸ ναἰθαηΐ, ἰαθοτο5. ΡΟΓουγα 
Ῥοδϑιηΐ, ἴῃ Ῥ6]Π1οἰβ ἀν θι15 ΘΧΘΙΟΙ (ΔΕ 5ιηΐ, οἵ ΟθηΧΘ βσθημϊ νἹΈΣῚ σα ρδὴΐ, οἱ 
εἰθμιῖψιιο [Δ ΘΥΘ ἱπηρογαία αιιὰμ ἀδίγθοίαγδ ᾿ρ515 51} ̓ ποα πα τ, ὨΟΠἢ ὃ [8 ἴὰππὶ 
5ΆΡΘΙΘ Ἐ}ῸῚ αἷς νἹἀθγδίιν, 51 σα ἢοβία αιὰπ ρΥἱπηὰ τη σΟΙ ἢ σ Υ 6 νοοῖ ἢ Πεὼ 
Ργοίδειὸ, ἱπαυλῖ, 5ὶ αυϊάθηι Βα ρουϊου! σομ  ΠΠ6. 51} Γαΐαγτιβ : βίη ΤΠ 5, ΘΡῸ 
σου ὸ ααδηΐο δὲ τη] ]ΟΥ̓Θ ΠῚ ΤῺ6 6586 ΘΧΙ ΒΕ αν θυ, δὲ ΠΊΘ]ἸΟΓΘ5 τηθοῦπὶ ΠΆΌΘΓΟ, 
τὰηΐο τπηρὶβ σανογθιη : φιθιηδατηοάδηη οἱ 41}18. απιϑ5 ἃ ΠΟΡΪ5 ΟΣ 86 511- 

ἃ Ὅτι τῶν ὁμοίων, ὅς 9.1 δοπίοηϊίατη πα δαὶ εἰ, σποά ἀϊσογοὶ, δοϑάδηι ἰαῦον 5 γιοιὶ 
Οἴσοτο ἴῃ ᾿ἰ0.2, Ὀϊξραί, Το. δδο γοῖ- ὠφιὸ ρσγαῦεβ 6586 ἡῃιρεγαίογὲ δὲ ὨΝΝ  : ηιιδὰ 
ἢᾷ Ῥυθίαϊιβ γα πδία ἢ, “ Τίδαι!θ. ΒΘΙΡΟΥ ἦρβε ἰοποδ ἑαθογηι ἰουϊογοηι ξαρετεί ἐηηρογα- 
ΑἸἸοαπ 5. βοοταίοιιην. ΧΟ πορμοπίοια. ἴῃ ἰογὶ, Ρ. 1007 Ἐαὰ, Οδπίδθ, 
ΣΌΔΗΪ 5. ΒΑΡΟΌδί ; Οὔ}115 ἰἢ ὈΥΪΠ5 ἰδ δ- 

᾽ 
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τὼ ἄλλα, ἃ ἂν οἰώμεθω πλείξου ἡμῖν ἄξιω εἶνωι, ταῦτα πει- 
ρώμεθω ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσθαι.  ἸΠλέον δ᾽ ἔχειν, ὦ πάτερ, 
πολεμίων πῶς ἂν τὶς δύναιτο μόλισω, Οὐ μὼ Δί᾽, ἔφη, οὐκέτι 
τοῦτο Φαῦλον, ᾧ πᾶ!, οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔργον ἐρωτῶῷς" ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι 
ὅσι δεῖ τὸν μέλλοντα τοῦτο ποιήσειν, καὶ ὀχίξουλον εἶναι, καὶ 
χρυψίνουν, χωὶ δολερὸν, κωὶ ἀπασεῶνω, κωὶ χλέώτην, κωὶ ἅρ- 
πῶώγω, "χωὶ ἐν παντὶ τὐλεονέχτην τῶν πολεμίων. Καὶ ὁ 

ἥ- 
9 Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ Ἡράκλεις, οἷον σὺ λέγεις, ὦ 

πάτερ, δεῖν ὥνδρω με γενέσθαι. Οἷος ἂν, ἔφη, ὦ πιαῖ, διχαιό- 
τατός τε χαὶ νομιμώτατος ἀνὴρ εἴης. Πῶς μὴν, ἔφη, παῖδας 
“ ω ΄ κὺ 

ὄντως ἡμᾶς κωὶ ἐφήξους τἀναντίω τούτων ἐδιδάσκετε , Ναὶ μὰ 
Δί᾽, ἔφη, χαὶ νῦν γε, πρὸς τοὺς Φίλους τε χαὶ πρὸς τοὺς πολί- 
τας ὅπως ὃέ γε τοὺς πολεμίους δύναισθε χαχῶς ποιεῖν, οὐκ 
οἷἶσθω μανθάνοντας ὑμῶς σολλὼς χωχουργίας : Οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, 
ἔφη, ὦ πάτερ. 'Τίνος μὴν, ἔφη, ἕνεχω ἐμανθάνετε τοξεύειν. 
Τίνος δ᾽ ἕνεχω, ἀκοντίζειν, Ὑ ίνος δ᾽ ἕνεκα, " δολοῦν ὗς ἀγρί- 
οὐς σλέγμασι χωὶ ὀρύγμωσ;, ΤΊ δὲ, ἐλάφους ποδάγραις χαὶ 
ὡρπεδόνωις , ἘΠ δὲ Ἀέουσι, χωὶ ὥρχτοις, χωὶ παρδάλεσιν οὐχ 
εἰς τὸ ἴσον χαθισςάμιενο; ἐμάχεσθε, ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας 

τηδηα 6556 ρυΐθηλι5, αὐ ααδτη Ἰηαχίμηθ ἴῃ ἰπ0 5ιηϊ, Οροσϑὴλ ἀατηαβ. Αἱ 
418 ΡΟ 5ϑ πα πη γαίοῃθ ροϑϑίζ η1115, Ῥίον, τ Θ ΠΟΥ] 6558 αιιὰτη ἢοβίθα σοηα]- 
τοη8 ἢ Νοη Πογοϊὸ, ἱπααϊῖ, Ποὴ [αι ἀΘ ἰον], Π}1. ἤθατιδ 5  ΠΉρ 1οἱ τ ρουσοῃ- 
[ΑΓΒ : 564 σρυὸ βοῖαϑ ορογίθγα διτὴ 48] ργοββίατατσις πος 511, οἵ Ἰπβἰ Ἰδίογθ τα 
6556, Εἴ ΠΙΘΠ115 5118 ΟσΟΙ  πτογΈπι, οἱ ἰγαι Ὁ] θη πη, οἱ νοίθυ ἴοσθη, οἱ ἤγθιη, 
οἵ σϑρίογριῃ, οἵ ἴῃ αὐᾶν!5 γθ ρ]π5 αυᾶἂμη Ποβίθβ παρ Πα]. ἀρροίθηΐθῃ. 151 
Οὐχ δὰ θὰ υἰάθηβ αἰΐ, θ11 ΒΟῊΪ, αυδίοηι 6856 τὴ 8 Ὑ πὶ, {, Πα ἴ6 1, ΟρΟΙίΘΓΘ 
αἰοῖβ ἢ Θυ4115, ἱπαυξ, 51 Γπογ5, Π]}, δὲ 15 15β᾽πγι5 815 δὲ ἰδρίαπὶ Ορβθυνδη 1851- 
τη08. ΑἹ αἰ Πέ, αἰΐ» υἱ ραουὶ οὔτι βββθιηιϑ δἴ ΘΡΗΘΌΙ, 15 σοί γα γα ΠῸ5 ἀο66- 
τοί 5  Ἰπιηὸ, ἱπαυϊΐ, οἰἰατη πὰς ῥγοίδοϊο, ρα ἀπιΐοοβ ἰξίημ6. οἱ οἶναβ : 
᾿οβίθβ νεγὸ υἱὐ ἰξθάθσα ροϑβϑιτῖ5 Ὠοηηὃ πΟβΕ ται] τα5 νῸ5. ΕἸ Δ 1οἶβθο πθαχυϊίαβ ἢ 
“Μιηϊμπιθ οαυΐάοπι, ρμαΐεν, ἰηαυϊ. Οὐ οτρὸ αἱἷΐ ἐέο, βαρ αγθ ἀἰβοθθαίβ ἢ 
Οὐ, αουϊατὶ ἢ (ιν, βιι65 ἀρτοϑίοβ γθῦθυΒ οἱ ονοὶβ (8}1ε:)ἃΔ0 σαρίαγο ἢ ΟἿ, 
ΟΟΓνῸ5. ΡΘαΙοἰβ. εἰ ἰδαοὶβ ἢ Οὐ οὰπῃ ἰΘομίθι15, δὲ ὑγβ]85 δὲ ρᾶγαῖβ Πθη 40 
τηᾶτῖθ ραρηαθδίϊ9, 566 Δ 1418. ΘΙ ΡΘΥ σΟΟΠ αἰ ΟΠπ6 5 ρου ϊου; δαἀνογβὰβ ἤᾶθοθ 

ἃ Καὶ ἐν παντὶ πλεονίκτην͵ Απίθὰ, πλεον- 
ἐκτεῖν, ϑ':6α ἀρί]ὰβ Βίορθμδηὶ οὐ Μέυγοίὶ 
)υάϊοῖο, Βοιθίδιν πλευνέκτην, σοὨἰ ταί ἃ οἵ 
Πῖος ογδίοηΐθ ΤὈστωῶ, ἨἩοσγυχὰ ἐπάϊοϊτιτη 
οοηδγηηαΐῖ Μϑ. Βοά]εφίαη. ἤθοπο, Πουη- 
οἷανίο ἰοβίθ, ρον Βα ἀοη55, αιο Οαγηογα- 
γί ατη ἀϑύτη Οἱοίέ, 

Ὁ Δδολῦν)] Ἐδοῖδ ποὺ ψουθιτη ῬΥῸ ὀυλῦν, 
ᾳυοὰ αοίοπῦ5 Οὐ ἐπ, συθϑι τ πουκίτια 
ὩΥ γαΐτι5. οδί Βίορμαηι5, Νότη ΡγῸ Πῶς 
οτησηδαϊΐϊομο ἔπος, ρυϊτηπι, τὸ5. ἰρθὰ ; 
αὕτη 15, 4ἱ ἀρτο5. ταίρι 5 οἱ Τον οἷς. ΔΟΡῚ, 
ἄοϊο βἀνουϑὺβ {Π105 υἱοτπιγ, ΠΟ Υἱ ρου, 

Ὧἀθ φιᾶ ροί᾿ὺ5, φαὰτῃ ἄς ἀοἷο ἀϊοθηάαμα 
οϑϑϑί τὸ δελῦν ἀριηἀδ, ααδα οἱ ργϑοοδαϊὶ 
δολερὸν οὐ 5064} δολώσεις. ἘΝ ἸΘοίϊοπθτι 
β8η8 αατη ΒίθρῃαΠιι8, Ὠ15 τα οἱ 5 ἀἄ- 
ἀποίπ5, τοροηοπάδιη οθηβυϊ, Μ5. ΒοάΙ. 
οἰατὸ χοργεϑβοηίοῖ. Ησϊς οἰϊατη βϑυῆῖτγα- 
σἰγη ϑση ἀθαϊ ΟἹ, Τάτ. Βο5; 4] 81" 
Τηῖθτι ρ]απὸ Ἰοσαιη 6χ ῬΙυΆγΟὮΪ ρῥγοία 
αὐπαίογτῖο, Ὁ. 757. Ὑ. ἃ. Ἔυχονται δ᾽ ᾿ΔΛριξαίῳ 
ἑολῆντες ὀρύγμασι ᾿ὼ βρόχοις λύκες ὦ ἄρκτως 

-οσσα--α  --θοι Βαρομιι5. δολῆν ὀρύγμασι τὰ 
βρόνοις, τἱ ᾿ς ἱολῦν πλέγμασι Κῶ ὀρύγμασι. 
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σινὸς ἀεὶ ἐπειρῶᾶσθε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτά ; Ἢ οὐ γινώσκεις 
ὅτι ταῦτο πάντα χωχουργίωι τινὲς, χαὶ ἀπάται, καὶ δολώσεις, 
καὶ πλεονεξίαι: Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ϑηρίων γε" ἀν- 
θρώπων δὲ εἰ χαὶ δόξαιμι βούλεσθαι ἐξατιατῆσαί τινὰ, πολλὼς 
πληγὰς οἶδα λωμξάνων. Οὐδὲ γὼρ τοξεύειν, οἴμοι, ἔφη, οὐδ᾽ 
ἀκοντίζειν ἄνθρωπον ἐπετρέπομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σχοπὸν βάλ- 
λειν ἐδιδάσχομεν" ἵνα γε νῦν ἐὸν μὴ κωκουργοίητε τοὺς Φίλους, 
εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, δύναισθε χωὶ ἀνθρώπων ξοχάξεσθαι. 
Καὶ ἐξαπατῶν δὲ χαὶ πλεονεχτεῖν οὐκ ἐν ἀνθρώποις ἐπαιδεύο- 
μεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐν ϑηρίοις, ἵνα μηδ᾽ ἐν τούτοις τοὺς Φίλους 
βλάπτοιτε" εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, μηδὲ τούτων ἀγύμναςοι 
εἴητε. Οὐχοῦν, ἔφη, ὦ πάτερ, εἴπερ χρήσιμώ ἐςιν ἀμφότερ᾽ 
ἐπίξασθαι, εὖ τε ποιεῖν καὶ χωαχῶς ἀνθρώπους, χαὶ διδάσκειν 
ἀμφότερω ταῦτω ἔδει ἐν ἀνθρώποις ; ᾿Αλλὼ λέγεται, ἔφη, ὦ 
παῖ, ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων γενέσθω! ποτὲ ἀνὴρ διδάσκα- 
λος τῶν σαίδων, ὃς ἐδίδωσκεν ἄρω τοὺς ποῖδος " τήν τε διξαιο- 
σύνην, ὥσπερ χωὶ σὺ χελεύεις, χαὶ ἀδικίων᾽ μὴ ψεύδεσθαι, καὶ 
ψεύδεσθαι" χαὶ μὴ ἐξωπατᾷν, ἃ ἐξωπατῷν καὶ μὴ διαξ άλλειν, 
χαὶ διαξάλλειν' χωὶ μὴ πλεονεχτεῖν, κωὶ πλεονεχτεῖν. Διώ- 
οιζε δὲ τούτων ὅ τε πρὸς τοὺς Φίλους ποιητέον ἦν, χαὶ ἃ πρὸς 

ῶδγας οονῖαγθ ὩΣ Θθαμΐπι ἢ ΑπΟη ἀπ πιανοσίῖβ ἤφθο οὐππῖα πϑαυ 8 6556, 
εἱ ἔγαάοϑ, οἱ ἀοΐοβ, οἱ πη] ]οσγἱβ σο πα! ΠΟ ἢ5 σαρίϑιηθ5 ἢ ϑωηξ Πογοὶδ, ἱπαυϊες 
ὕντυβ, δανουβιὰβ ἴΈγα5 συϊάθηι ; αἱ Ποιηϊημπι ἀαθΠα 8} 5ὶ τηθαὸ ἀδοῖροῦα 
ν6}16 νἹ άθγου, πη] τα5. η16 μ]αρα5 ἀΟΟΙΡοΥΘ δοζιῥιηι τον]. Ναῖθ θηΐπι βαρὶί- 
τῖ59 Ορίῃου, ραΐογ' ᾿λααϊΐ, ΠΘα 16 ̓ϑου]ο Πποιαϊηθι νΟὈἷ5 ἔδυ ΓΘ ῬΘΥ ΠῚ 5. Πη115, 58 
ΒΟΟΡΌΠ Ροίθγο ἀοοθθδηλ5: πο ἀΕΠΘπῚ ὑξ ἴῃ ῬΓΘΘΒΘη5. ΠΟΟΘΥΘΕΪ5 ὩΙΉΪΟ 8. 
νου 51 συδηάο ὈΘΙ τὰ Οθογίαπη 511, δα Ποιαΐπ65 ἰοία σουΐο ἐδεῖτο ροββο- 
115, Αἴαιιο αὐἀθὸ (1115 αἴἱθπαὶ οἵ τη ογοιι ἃ ̓ ααιαι ΘΟ ΟΠ ΘΠ ργσὶρὶ- 
οὶ γαϊοῃθ ΠΟῊ ἴῃ ΠΟΙ ηἶθ15 νῸ5 ἸηϑΕ ἰτητι5, 56 ἴῃ ἴδυῖδ, πθο 15 φεΐαάρηι 
αγέϊδιι5 αἰ ἈΙηΪσΟ5 1ϑοἀογθε5 : αἱ βιαπαπάὸ Ὀο απ 511 οθογίατη, ΠΘαῈ6 ἴῃ ἢΪ5 
ἰπθχθγοῖίαῖ! οβϑϑῖβ.. Αἴααϊ, ραΐθυ, ἱπαυτ, δῖ αἰγασαο βοῖξα βιιπὲ Ὁ1|11ὰ, ἴδηι 
Ὀοηὸ απὰῃν πια]ὸ [ασούδ που ηΐθιι5. ἤξος δἰϊαῃι αἰγααᾷαθ ογαηΐ ἴῃ Που ἶθι5 
ἐἰοσοπα. Εουίαν αἰχμα, ΑἸ], αἷξ ἐζϊδ, ἰθυῶροσο πγα]ουαπι ΠΟΒίΓΟΓπ. ΥἹΓῸΠῚ 
ἀυθη δηλ [1556 ῬΌΘΓΟΥΕΠῚ ΤΡ Β Γι}, 611} Πἰ ΠΊ Γι ΠῚ 50 Π{1 πὸ ῬΌΘΤΟΒ ἀοοογοί, 
φυσηγασηγοά πα ἐπ ἀαοαπθ 0065, δὲ ᾿π}βεϊ απ: ΟῚ ΤΠ τ], οἱ πηθη τὶ ; 
ὩΟΠ (Δ ΘΓ, οἱ [ἈΠ16ΓῈ : ΠΟῸῚ σΑΙΠ]ηϊατῖ, δὲ σα πη ϊ νυ! 9 ΟῚ αἰὲδ ῬΥΞΟΤΊΡ ΓΟ 
ὉδΙΙΠΟ πὴ, οἵ ργρυῖροσο, ᾿β ραθραΐ οἰϊατῃ αυδθπαπὶ ΠοστΩ οὐρα ἃγοϊ- 

ἃ Ῥήν τὲ δικαιυσύνην) ἸῺ νυϊσοαί 8, ὐοθθ8. ΓΙΘΌΠΟΙΑΥ Θου οἰ γΔΙΩ, 486 ϑίδρδηο 
2. ἀδικίαν ὯΟΠ Ἰοσιιηίατ. Β'οά ρῬαγίϊοι]α εἰϊατῃ γαϊἀδ αὐγιϑὶς, βαοαΐαβ, ΨΟσ65 ὁ ἀδι- 
οορυϊαῖίγα τὲ δπΐθ δικαιοσύνην, δ(ἰ αἸϊαθὰ κίαν 580 ἴσοο ἰῃηβουθηαβ ΘΌΡΑΥΙ ; ΟΥ̓Δ ΙΟΩΐ 
ἀάοσογα υἱάρίαγ, ατοὰ τιδιϊξτ0 τῆοχ ορρο- δηΐτὰ σουηρ θηᾶξα νοὶ 88 Ὑ6] β' ποῖ !6 5. Οὐη- 
ΘΠ τη 5ἰῖ ; βιοις δὲ οοοΐογα ἰοΐου 56 ῬὰΡ- οἰηὸ ἄδοβεθ νυ] ἀμί ην, 
Ὡσηΐ Ἀν718 ποῖοι τηθτ θα. [δἰΠῚΡ 



ΟΝ 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄, Θῦ 

τοὺς ἐχθρούς" χωὶ ἔτι δὲ προξὼς ταῦτα ἐδίδωσχεν, ὡς τοὺς 
ΩΣ καινοί  η ἐξαπατᾷν, ἔπ! γε ἀγαθῷ: καὶ κλέώτειν τῷ 
σῶν Φίλων, ἐπί γε ἀγαθῷ. Καὶ τοῦτα διδάσκοντα ἀνάγκη 
καὶ γυμνάζειν ἣν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδως τοῦτα ποιεῖν" 
ὥςπερ χαὶ ἐν πάλῃ Φασὶ τοὺς Ἕλληνας διδάσκειν ἐξωπατάν, 
χαὶ γυμνάξειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς ἀλλήλους τοῦτο δύνασόα! 
ποιεῖν. Τενόμενοι οὖν τινες οὕτως εὐφυεῖς χωὶ πρὸς τὸ εὖ ἐξα- 
πατῶν, κωὶ πρὸς τὸ εὖ πλεονεχτεῖν, ἴσως δὲ χαὶ πρὸς τὸ Φιλο- 
χερδεῖν οὐκ ἀφυεῖς ὄντες, οὐκ ἀπείχοντο οὐδ᾽ ἀπὸ τῶν Φίλων, τὸ 
μὴ οὐχὶ πλεονεχτεῖν αὐτῶν σειρᾶσθαι. ᾿Ἐγένετο οὖν ἐκ τούτου 
" ῥήῆτρο,, ἣ καὶ νῦν χρώμεθα ἔτι, ἁπλῶς διδάσκειν τοὺς παῖδας, 
ὥςπερ τοὺς οἰχέτως πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διδάσχομεν ἀληθεύειν, 
χαὶ μὴ ἐξαπατῶν, μεδὲ κλέπτειν, μηδὲ πλεονεχτεῖν" εἰ δὲ παρὸ, 
φαῦτω ποιοῖεν, χολάζειν" ὅπως σὺν τοιούτῳ ἔθει ἐθισθέντες, 
τὠρῳότεροι πολῖτωι! γένοντο. Ἐπεὶ δὲ ἔχοιεν τὴν ἡλικίαν, 
ἥνπερ σὺ νῦν ἔχεις ἤδη, καὶ τὼ πρὸς τοὺς πολεμίους νόμιμα ἐδό- 
χει ἀσφαλὲς εἶναι διδάσκειν. Οὐδὲ γὼρ ἂν ἔτι ἐξενεχθῆναι 
δοχεῖτε πρὸς τὸ ἄγριοι πολῖται γενέσθαι, ἐν τῷ αἰδεῖσθαι ἀλ- 
λήλους συντεθρωμμένοι' ὥςπερ γε χωὶ περὶ ἀφροδισίων οὐ 
διαλεγόμεθα, πρὸς τοὺς ἄγων νέους, ἵγω μὴ πρὸς τῇ ἰσχυρῷ 
ἐπιθυμίᾳ αὐτοῖς ῥῳδιουργίως προςγενομένης, ἀμέτρως αὐτῇ 

᾿ ς 

(05; 41:6 δἀνογβὺβ ἸηἸπηῖοο5 (δεϊθπάᾳ δββεηΐ : δίαιιθ δἀθὸ ρυόργθβϑιβ Οἰτου ὰβ 
δος ἀοοσεθαΐ, ἀΙηῖοο5 ἀδοίρεγα, ἐρϑογιηι ὈΟΠΟ αυϊάθῃ,, ᾿ϑζιπι 6556 ; οἵ δτηΐ- 
ΦΟΓΌΠΩ γ65, ρβογεηι αὐϊάθτη ΒΟηο, ἔπγαγὶ. Η θα ααἱ ἀοσοθαΐ ριι61Ὸ5 δα θὰ ᾿ηῖον 
56 λοϊοπαδ ΘΧουοοΥἶς δἰ] 1 ΠΘΟΘ6556 ογδΐ : σαθιηδατηοάδιτη οἵ 1η Ἰαοίᾷ οἰτοιμχη- 
ψϑηϊθηαϊ ΓΔ ΙΟΠΘ ΠΣ ΟὝΘΘΟ05 ἀοοογα ἃ πηΐ, ἀἴαι16 Θἰ 8 πῇ ΘΧΘΥΟΘΓΘ ΡΌΘΓΟΒ αἱ ἰηΐθν" 
856 ἢος ἔδοοτγο ροϑβϑίηΐ. Πασαθ οὐλτῃ ΠΟΠΠ0}}1} παΐυγᾷ οββθηΐ ἱηρϑηϊοϑὶ οἵ δά βοϊτὰ 
ἀδεϊρίοπάυμη, οἱ δὰ αἴϊ8 4ἸἸαι1ἃ 5οἰτὸ ρου ρΙ θη σμη, ἃς ἔογίαββὸ θιϊαπὶ δὰ 
Ἰπογθ πὶ βίυίατη ποη ἱπορίϊ δϑϑθηΐ, πο Ὁ δῃλῖο 8 αυϊάθιη ἀρβεποραηΐ, φαὸ 
τηϊπὰπ οἷ5 δἸαυϊὰ ρΥεουῖρουο σοηδγθηΐασ. Εἰδοίιπι οβί ἰρτίαν ᾿πα ὸ ἀθογθίιμ, 
400 πὰπο δἰδπι ΟἱϊτηυΥ, αἵ ΒΡ] οἰ το ἀοσογθηΐυγ ρου, ααθιηδατηοά μη 561- 
νῸ5 ἀοοθίηβ ΟΥΡα ΠῸ5 νΘΓΆΟΘ5 6586, οἵ ΠΟη [8}186}18 [1], δος [γατὶ, πθο αυϊά- 
αὐάτα αἴϊοιῖ ὈἱῸ5 ὨΔΌΘΠαΙ ἀοβι ἀθυῖο ΘυΙ ΡῈ ΓΘ: 51 φωαῖ αὐΐοτα σοηῖγα δος ἴὰ- 
σογοπῖ, υὐ σαϑεραγθηΐοῦ : απὸ τ ηυγ πὶ τα ηϑαοίογ 65, Πὶ5. πλοῦ θ}8 Δάϑι16- 
ἰλοῖϊ, εἶνε5 δχἰβίθσθηί. Αἱ ροβίαυδιῃ οᾷ ἐββθηΐ φίαΐθ, ψυᾶ τὰ πὶ ἤιμο 68, 
ἔμπης βαπὸ 8 οἱ Ἰυγὰ δἀνεγβὰβ ποβίθϑ δογυαπάα τυϊὸ ἰγ84] ρο586 ριζαθαηί. 
οι δηΐπῃ δ 8 εὺ οἤευυϊ ρο586 ν᾽ ἀθπηϊηϊ, υἱ οἶνθ8 ἔδγὶ ον αι, οὰπῃ ἑζῶ, 
βιπηαΐ παι οἵ δἀτισαίὶ 6ϑι15, οἱ νοὸ5 τηυταὸ γον θγθαιηϊηϊ : βἰοατὶ 46 τορι νο- 
ΠρΙοΙ5 δ να] ὃ ̓υνθηθβ νοῦρα πο [οἴτηι5, πὸ δοοθάθηϊ δὰ νϑῇριμθηΐθπὶ 

8 Ῥήτρα] ΤῊ οἸηηἶδυβ ἰογὰ δα (19, φρή- 
τρα Ὠῖο Ῥεγρόγϑιη ἰορίαγ. Νοϑβ, γὸ αυἱ- 
ἄμω ἰρϑᾶ ἄυοο, Βίορμδηύχῃ, ᾿ωθυ ποϊαν τη 

Ῥἰεπάδυη δηἰτηδάγουίονο, Ἠΐδηο Ροχτὸ γὸ"» 
σοι ἴῃ τηαγρὶηο ΜΚ, Βοά]. Ἰαυάδίαπι ἰῃ- 
γοηΐτηι8, Οτοεὶ δαΐοχη, ἰο516 Ρ]αἴλτγοπο, 

εἱ Μυτεοίυτη βοαιθπάοθ οτηηϊπὸ ρυΐανὶ- 
ΤῊ9, αἱ ὈΥΪπιῖ ῥήτραν Ὠαυὰ ἀυθδὶὰ τοοί- 

ΤΕ 48, Ἔπ 47. ἃς Ἐς ἢ, ΡῚ! ΘΙ Ἢ 
ξε8 ἃ γουτρο Ἰαΐαϑ ῥήτρας ἀϊχέγρ. 
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χρῶντο οἱ νέο]. Νὴ Δί᾽, ἔφη" ὡς τοίνυν ὀψιμαθῆ με ὄντα 
τούτων τῶν πλεονεξιῶν, ὦ πάτερ, μὴ φείδου, εἴ τι ἔχεις, διδάσ- 
χειν " ὅτίως πἰλεονεκτήσω ἐγὼ τῶν πολεμίων. Μηχαωνῶ τοίνυν. 
ἔφη, ὁπόση ἐςὶ δύνωμις, τετωγμένοις τοῖς σωυτοῦ ἀτάχτους 
λαμβάνειν τοὺς πολεμίους" χαὶ ὡπλισμένοις, ἀόλους" χαὶ 
ἐγρηγορόσι, κωθεύδοντας" τωὶ Φωνερούς σοι ὄντας, ἀφανὴς ὧν 
οὐτὸς ἐκείνοις" χωὶ ἐν δυσχωρίωις αὐτοὺς γιγνομένους, ἐν ἐρυμ.- 
νῷ οὐτὸς ὧν, ὑποδέξη. Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, τίς τοιωῦτο,, ὦ πάτερ, 
ὡμαρτονοντος δύνωιτο ἂν τοὺς πολεμίους λωμξάνειν : Ὅτι. 
ἔφη, ὦ παῖ, πολλὼ μὲν τούτων ἀνάγκη ἐςὶ χαὶ ὑμᾶς χωὶ τοὺς 
πολεμίους πάσχειν. " Σιτοποιεῖσθαί τε γὰρ ἀνάώγχη ἀμφο- 
φέρους, κοιμᾶσθαί τε ἀμφοτέρους, καὶ ἕωθεν ἐπὶ τὼ ἀναγκαῖα. 
σχεδὸν ἅμω πάντας ἀποχωρεῖν δεῖσθο:" καὶ τοῖς ὁδοῖς, ὁποῖαι ἂν 
ὦσι, τοιούτοις ἀνάγκη χρήσθοιν" ἃ χρή σε πάντω κατανοῦδντα, ἐν 
ὦ μὲν ἂν ὑμᾶς γινώσκῃς ἀσθενετάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μά- 
λισῶ φυλάττεσθαι" ἐν ὦ δ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους αἰσθάνῃ “ εὐχειρω- 

ὀόγαμη {δ᾽ ἀἰηθηιῖ αὐπάἀαοὶᾷ, ᾿τητηοάϊοὺ δυὶς ἐδίάϊηϊ ἱπάπϊσεαπί ανεπθθ. [ιὰ 
Ῥγοίθοιο, παῖ Οὐχ: ἀαδΡΥΟΡίσου Πη6, σδι βογὸ δοοοαθηΐθῃ δ ἀἰβοθππΠὶ 
ται οηθ5. 1185. Ῥγφυ ρθη ὶ σομηταοαϊξαῖοβ, ραΐον, ἀσσθγο, 81 4υ] ΒαΡ 65, ηὲ 
τϑουϑαΐο, αι ΘρῸ τη] οὐ] ἰὴ, ααδτῃ Πποβίθβ, σοηα!οηθ. ΓρΊτγ δηϊΐογα ἴῃ- 
συ, φαϑηΐαπη ροΐθ5, αἴ οὐχ (15 ᾿πδίγιισβ Ποβίθβ ΠῸΠ ᾿ηβίγιιοίοβ ἀ δ ργθἤςη- 
45 ; οἵ ΟἸΙΠῚ ΔΙΙΉ 8.15, ᾿ΠΘΥΎΠΘΒ : δὲ σα νι σα πεθι5, ἀοΥγα θηΐ65 : οἱ 805 (6 
σΟηβρθοίοβ, οὐ} 1051 6 ποὴ νἱἀθαπΐ : δὲ υἱὐ αἰ βιου ται θι5 ἰοσοτιπι ᾿πηροδαὶ- 
ἴοϑ, 1056 ἴῃ ἰΙοοὸ πηπηϊΐο σοηδβεϊζαίη5, ΘΧοΙρία5. ἘΠῚ φαορηδια Τηθᾶ0 ραϑΐοι, ἰῃ- 
αὐϊ, ροϑβϑβι Δ] 15 Ποβίθϑ τ ἢ] αϑυηοάϊ δυγοῦῖθιι5 ἀθργθμδηάθσγθ ἢ υοηΐδτη, 
Π]1, αἷἵ, τηυία (αἰϊα οὔτῃ γ δ]5 τὰϊ Ποβεθιι5 ἀοοίάθγα Πθοθββα οί. Νδη 
ἨΪΓΟΒΟΙΒ ΟἸθΌΠ 5ΌΠΠΘΙΘ ὨΘΟΘ558 6βῖ, ὈΪΓΟΒαῸΘ οἰἰαιηη ΒΟΠΠΠ ΟαΡΘΙῸ, ἃς 
τηδηδ δα ἐαοέιε ᾿δοθββαυία βίμλα! δυὸ οὐληϊθὰβ βθοθάθηάαμη δϑί : οἱ ν]ῖβ, 
αυδίοβοσησια ἐπθϑυϊητ, ἘΠ} 05 ὉΠ ΠΘΟΘ556 οϑῖ: αἰιὲ6. 16 ομηηΐα οομβι ἀθγαπίθηι 
οροχίοί, ταδὶ αᾳυϊάθηγ νὸβ πιαχίπγὸ ἱπηθθοῖ 05 6556 δηϊμηδά νουτογὶβ, 1δὶ βιηι- 
γᾶ σαμτοηθ τ} : Ὁ] νου ὃ ρόΌ556 Β0ηβθυῖβ ἢοβίοϑ (Δ οἰ τὸ ορρυϊηνὶ, ἴθ] ρο- 

ἃ Ὅπως πλεονεκτήσω, ὅς5.}] Ὁἱὲ τοῦ πλε- 
ονεκτεῖν δἷ πλεονεξίας (αἰ θτι5 ΟΥ̓ΘΟγὃ τι5ὲ15 
οϑὲ ΧΘΠΟΡΠΟῺ) ἱπηοίΐθβοοΐ γἱ8, θδ παυά 
ΔΒ ΥΘ ἔογϑαη οοηβίασα ποίδηάατγη 65, ἴῃ 
(0115 ᾿πίθηἀθηαῖ5, ἴῃ ἰῃ514115 Ἰοοδ Ϊ5, ἰὴ 
ΘΟ 5118 οσου] Δ ἃ Ϊ5, οσαηϊαιθ δ θὸ ρὑγῶ- 
τἰριοπἀᾶ οοοαβίοπα αυβ 45. δἰϊαπὶ (Ὁ]- 
ἴογα, δηΐοῖγθ, οἱ ΒΊΡουασα αθαΐ, 

Ὁ Σιτοποιεῖσθαι)] ᾿Ἰηΐογργθίθϑ 111 110 
ταοᾶο νϑυθαμλ πος σχροπαηΐ: ῬὮΪ ΘΙΡἢιι5 
Τριμηρηίαΐξιην ἔνε, Το ΠοΙανῖι5, υἱοξῶϑ γαὰ- 
ἐϊοπεην ἐχρεάϊγε, γϑἀαϊξ, ϑυϊάαπη 650 56- 
συμπάσῃ ἀἰιχὶ, αυὶ Δ Πῖο δοοὶρὶ βουῖδὶς 
ῬΙῸ τροφὴν λαμδάνειν, οἷδιῦι διιηλεγθ. ϑ6ῆ- 
8.18 ΒΟΟ τηοᾶο Θδχουϊξαγ τὰτὰ ἢυΐο ’οοο οο- 
Βοηΐδη 08, ἰὰτη 115 φὰς Νοβίθυ Εἰ. Ὠυ}ὰ5 
Ἡϊβίουίδο 7. ἰγϑαϊῖ, ποιηρὸ, οὐδαμῦ ἀνθρώπες 
τὐγειρῳτοτέρως εἶναι. ἢ ἐν σΐτοις 55 πρτοῖς, δα. 

6. Εὐχειρωτοτάτες) Οπληϊηὃ μΪαοοξ ἢθος 
Ἰϑοῖϊο, φϑτηι 5 ΟΡ ΠΔηῈ5 οἵ Τ᾿ ΠοΙαν 5 6χ 
οοη͵δοϊαγὰ τοδταθηάδην ῬΥΟΠΌΠΕ Δ τιηΐ. 
ψαυϊξαί Παθοπὲ εὐχειροτάτος. 86 εὐχείρω- 
τος ἰαγὰ, Ὡ0Ὼ δι εὔχειρος, αἰοὶ 5016: αὶ 
7αολ!ὲ δι )ισαγὶ, 56 οαρὲ μοΐεδῖ. Αἴσαο τὰ 
Χοπορῃοηΐοπι ᾿ρϑαηλ ἢδο ὈΞῸΠ) 6556 νόος 
6Χ ἰϊ8 σοηδβίδξ, {4 τηοάὸδ ΟΧ 60 δα σιτο- 
ποιεῖσθαι αἰϊυ! πλ5. Επ, αὖ 6χ πᾶσ νοῦϑ, 
[τὰ οχ {ΠΠἃ καρτερώτερον Ρ. 88. 5Υ} θαι 6Χ- 
οἰάϊδβο, ἰάθη ἀοοίὶ γἱτὶ Ρυϊδγαηΐξ : οἂπὶ 
ΧΘΏΟΡΠΟΙ 8110 1 ΘΌΓΤΩ καρτερικὸν ἀἴσΘΥΘ 80- 
ἰοαΐ, φάθι Ιοοο οἰϊαΐο καρτερὸν ΔΡΡΘΙΙΆΣ, 
τ, ἀπομν. 11. 1. Ρ. 414.:--ττοτπρός χειμῶνα 
τς, ϑέρος τα πάντας πόνος καρτερικώτατος. 
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τοτάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάᾶλιςα ἐπιτίθεσθωι. ἸΤότερον δ᾽, 
ἔφη ὁ Κυρος, ἐν τούτοις μόνον ἐξὶ πλλεονεχτεῖν, ἢ καὶ ἐν ἄλλοις τι- 
σί; Καὶ πολύ γε μᾶλλον, ἔφη, ὦ παῖ" ἐν τούτοις μὲν γὼρ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ πάντες ἰσχυρὰς φυλωχὼς τοιοῦντωι, εἰδότες ὅτ, δέον- 
φωι. Οἱ δ᾽ ἐξαπατῶντες τοὺς πολεμίους δύνανται, καὶ ϑαρ- 
σῆσαι ποιήσωντες,. ἀφυλάχτους λαμβάνειν. χαὶ διῶξαι: 
"χωραδόντες ἑαυτοὺς, ἀτάκτους ποιΐῆσων χαὶ ἐς δυσχωρίαν 
φυγῇ ὑπαγαγόντες, ἐνταῦθα ἐπιτίθεσθαι. Δεῖ δὲ, ἔφη, ὦ σαῖ, 
φιλομαθῆ σε τούτων πάντων ὄντα, οὐχ, οἷς ἂν μάθοις, τούτοις 
μόνοις χρῆσθωι, ἀλλὼ καὶ αὐτὸν ποιητὴν εἴνωι τῶν πρὸς τοὺς 
πολεμίους μηχανημάτων" ὥςπερ χαὶ οἱ μουσικοὶ οὐχ, οἷς ἂν 
μᾶθωσι, τούτοις μόνον χρῶνται, ἀλλὼ χκωὶ ἄλλω μέλη πειρῶν- 
σαι ποιεῖν. Καὶ σφόδρω μὲν " καὶ ἐν τοῖς μουσιχοῖς τὼ νέα 
χαὶ ἀνθηρὰ εὐδοκιμεῖ, πολὺ δὲ χωὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς μᾶλλον 
τὼ χαινὼ μηχωνήμοτα εὐδοκιμεῖ" ταῦτω γὰρ μᾶλλον χαὶ 
ἐξαπατῶν δύνωντωι τοὺς πολεμίους. ἘΠ δὲ σύ γε, ἔφη, ὦ 
παι, μηϑὲν ἄλλο μετενέγχοις ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἢ τὰς μηχανὰς, 
ἃς χωὶ πάνυ ἐπὶ τοῖς μιχροῖς ϑγηρίοις ἐμηχωνῶ, οὐκ οἴει ἂν, ἔφη, 
πρόσω πάνυ ἐλάσαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας : 

Εἰβϑι πυ 605 8 οΥἶτΙ. Νυπι νοχὸ ἴῃ 5 ἀπηίαχαί, αἷξ γτιιβ, ΠΊΘΙΟΥ 6586 Θ0ῃ- 
ἀϊάοπο ἸἸςαῖ, δἢ δἰΐδτη 'ῃ φυ!υιβαδηη 8115} ἴηι αἴλὲδ, εἰ Ξαηθ χτηυὸ τπϑρὶϑ, ἴη- 
αυϊῖ, 611 : Ὥδπα ἴῃ [5 αυϊάθηη Ρ] ΓΤ Π16. ΟΠΊΠ65 σϑυ 0065 Δα! θθηΐ δοσυγα- 
85, ΠΌΪΡΡ6 4085 ΠΕΟΟββαυΪα5 6856 ᾿η.6}ΠἸσαηΐ, ὧυ] νουὸ Ποϑίρυ5 (6 η 15 ορε- 
γάτα ἀδηΐ, ροβϑαπξ 608, εἱ ἰπ]θοίᾶ δ ἀποὶδ, ᾿πσαιῖοβ ΟΡΡΥΪΠΊΘΥΕ 2 οἱ σΟη665- 
88. 56 ᾿ῃη56αΌΘη6] ἰδουϊίαΐθ, Θουηλ ΟΥ̓ Π65 ρου γα γ6 ; εἴ οτῃ ἐυαρᾷ δέημμῖα-. 
ἐᾶ ρῬαυϊαίϊτα ἴῃ ἀἸ ἢ οἸ Πα Ἰοσα ρογαπχουϊηΐϊ, [01 ἀρρυθά!. Ορονίεί διυΐίειῃ ἰδ, 
ΠΠν ᾿παυϊῖ, 4] ἤδθο ομηπῖα ἀἸβοθηᾶο ο8Π16Γ6 οα 185, Ὠ0Π, αυδοοιπαιθ ἀἸαϊς6- 
Υῖ5, [15 5015 υἱ], 564 ᾿ρβύτη δἰϊδηὰ τηϑο παι οητ πὶ 6556 δα νογβὰς Ποβίθβ ορὶ- 
ἔσομαι : αποιηδάτηοά τ εἰ. τη βῖοἱ ΠΟ 115 ἰδηϊὰπι, α005 ἀἰϊά!οσδγθ, τηοαϊὶς 
ὈΓαίΌΓ, 564 4105 δἰΐατη ἴϑοοτ σοπδηΐαγ. Αιἰς νϑῃοιηθηΐοι αυϊάθηι οὐχ ἰὴ 
τη τ5]οἷ5 485 πονὰ 5υηΐ οἱ Πουϊἀα ργορθαηΐαγ, ἴαμα νογὸ τηυ!ὸ τηᾶρὶβ ἴῃ γϑριις 
θ6}1Π1οἷ5. ονεδ ταϑο! παίίοηθβ ἰδ ἀδηΐῃν : ἢ Θπΐη ἴδο  Πὰβ Ποβίθϑ ἀθοῖροια 
Ῥοβϑαηί, Θαὸά 51 τὰ αυϊάδηῃ, {},| αἰΐ, ὨΪΠ1 ἀἰτιἃ τὰ ΠΟΙ Π65 ἔγΓΔβίογδβ, 
ἀυὰην 685 ΠΟ ΠΟ Π65 ατι85 νοὶ αἀνουϑιβ θοϑεαβ γαϊπιΐα5. δὐπιοάὰπι Θχοορὶ- 
ἴα θα5, ΠΟΠΠ6 Ζ6, ἰηααυϊξ, Ρ᾽ ασ πηὰπι ἴῃ γα ΠΟ η1Ριι5, αὐϊθιβ ποϑίθ ϑιρευῖοῦ ανϑααβ, 
᾿πγ θη θη 19 ̓γοίδοίζυτγυχη ρυΐα5 ἢ ΝᾺ τὰ αυϊάθηη ἤν ΘΠΊΘ ΒῈΓΡΌΠΒ 5ϑον 1551 Π|ῶ, 

8 δηρμλντω) 1, δῖαν εἴ, παριδόντες. 
ὕτ νεγὸ ἢϊυὰ μυϊο Ῥγωροπᾶμῃ ἀμαμον μὰ 
χηΐῃὶ ϑυπί Μιιγείυ5, ϑίερηδηι5, οἱ θυ η- 
οἰδνία8. Ὀκποσυπααθ αὐΐοτη τηοᾶο 1685, 
Ἰοοῖ 5Β6Π58.8 58{}8 σοῃδβία!ε, ϑαρϊοπίον 561]. 
Σαοσϊατατη ἱἰτηρογδίογθμι, 4 Ὠοδίθ8. 56 
ΘΌΟΒΑΌΘ ᾿ΠΒ6] 6 Π6ϊ ΘοσαβιοηθΊη ΠΟΏΠΠΠ- 
αύυλῖὰ ργφθοΐ ; ΠΠ| φηίτη, ἄστη ἱποαυίὸ 56- 
«υσηίυν 608 4] ΤῸ ΔΤ ΕἸ τη ΗΔ ηῈ, ΟΥ̓ ἢ 65 
ΒΟ] 6 ηΐ ἄδορυρυο 

Ὁ Καὶ ἐν τοῖς μυσικοῖς, δ.0.} ῬΥΪΟΥΘΙῺ [11- 
ἦπ5. βοηΐϊοηξες ραγίοη 80 Ἠόμιογο Χρϑηο- 
ῬΒΟΙ ἀοοορίββο νἱἀθίαν : δἷο δηΐγῃ 116 ; 

Τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείυσ᾽ ἄνθρωποι, 
Ἥτις ἀκυόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. 

᾽Οδυσ. ά. ν. 351. 9, Νϑο δον Ριπὰδ. 
ΓΒ : 

Αἴνει δὲ παλαιὸν 

Μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων 
Ὅλνηπ, 8΄ ν, 725, οἵ 866, Νωτέίρων. 
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Ξὸ μὸν γὼρ ἐπὶ τὼς ὄρνιθας ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι ἀνιςῶ- 
μενος ἐπιορεύου νυχτός" χαὶ πρὶν κινεῖσθαι τὰς ὄρνιθας ἐπεποί- 
ηντό σοι ἔτη] τούτῳ αἱ πάγαι αὐταῖς, καὶ τὸ κεκινημένον χωρίον 
ἐξείχαςο τῷ ἀκινήτῳ" ὄρνιθες δὲ ἐπεταίδευντό σοι, ὥξε σοὶ μὲν 
“ἃ συμφέροντα ὑπηρετεῖν, τὰς δὲ ὁμοφύλους ὄρνιθας ἐξαπατᾶν" 
ωὐτὸς δὲ ἐνήδρευες, ὥςε ὁρᾷν μὲν αὐτὰς, μὴ ὁρᾶσθαι δὲ ὑπ᾽ 
αὐτῶν" εἶχες Ἶ ἐπιμέλειαν τοῦ φθάνειν ἕλχων τὼ πετεινὼ τρὸ 
σοῦ φυγεῖν. Πρὸς δ᾽ αὖ τὸν λαγὼ, ὅτι μὲν ἐν σκότει: νέμεται, 
σὴν δ᾽ ἡμέραν ἀποδιδράσκει, κύνας ἔτρεφες, αἱ τῇ ὀσμῇ αὐτὸν 
ἀνεύρισχον. Ὅτι δὲ ταχὺ ἔφευγεν, ἔτεὶ εὑρεθείη, ἄλλας κύνας 
᾿εἶχες ἐπιτετηδευμένως Ὡρὸς τὸ χατωπόδως αἱρεῖν. Ἑϊ δὲ χαὶ 
σαύτας ἀποφύγοιεν, τοὺς πόρους αὐτῶν ἐχμανθάνων, καὶ πρὸς 
οἷα χωρίω φεύγειν αἱροῦνται οἱ λωγὼ, ἐν τούτοις τὼ δίχτυο, 
δυσόρατω ἐνεπετόννυες, " ἵνω ἐν τῷ σφόδρα φεύγειν, αὐτὸς ἑαυ- 
φὸν, ἐμπίωτων, ἐνέδυν. Τοῦ δὲ μηδ᾽ ἐντεῦθεν διωφεύγειν, σκο- 
τοὺς τοῦ γιγνομένου χαθίφης, οἱ ἐγγύθεν ταχὺ ἔμελλον 
ἐπιγενήσεσθαι χαὶ αὐτὸς μὲν σὸ ὄπισθεν χραυγῇ οὐδὲν 
ὑςεριζούσῃ τοῦ λαγὼ βοῶν, ἐξέωληττες αὐτὸν ὥςε ἀφρόνως 
ἁλίσχεσθα!" τοὺς δὲ ἔμωροσθεν σιγῶν διδάξας ἐνεδρεύοντας, 
λανθάνειν ἐποίεις. ᾿Ὥςῶερ οὖν προεῖπον, εἰ τοιαῦτα ἐθελήσαις 
χαὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους μηχανᾶσθαι, οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε εἴ τινὰ 

ἃ 

αἡ οαρέαπάαξ ἀν85 ποοία 1Γ6 50] θα 5 οἱ ρυἹυβαιιὰμη ἀν 65 56 σΟΙΠΠΊ ον γθηΐ, 
απι εἰβ ϑύδηΐ 805 (6 ροβιία ἰπ ἤυπο ἤηθιη τϑίϊα, δὲ ψθτὴ ΤΠ ΟψΈΓᾺ5 ἸθΟ5 ΘΑ 

. ΠΏΠΙΟΙΟ ΡΟΓΒΙμΏ1}15 : φιράϊαηι αὐΐογη {01 ἀνο5 ἐγαπὶ ἐξα βἀοοίδθ, αἱ τυ αυὶ- 
ἄθπὴ σομημη 0615 θεν γθηΐ, 581 νογὸ βΘΠΘΥ5 ἀν 68 ἴῃ ἐγαιθπ ρ6] Π]σουθηξ : ἰρ- 
88 ἴῃ ἴη51115 ἐξὰ 6 Δθάθθα5, αἱ 1145 τὰ αυϊάθχη σογῆθυθβ, 0 11|5 νϑσὸ δϑυηὶ 
ὨΟΠ ῬΟΒ565 ;: ΘΌΓΆΠῚ δἰΐαπη Δα θυ ἰβι1, αἴ νοϊπογοβ ρυὰβ ἐγαμθηο δηίονογίο.- 
Τ68, απὰπ Γπρογρηῖ, Ἐυγϑὰβ δυΐθιη δἀνεγβιὶβ ἰθρόγθιη, φυδα 15 ἴῃ ἐθηθθτὶς 
Ῥαβίαμῃ αιοοξαΐ, ἰηϊογα"ὰ νοχὸ {αρὶῖ, ΟΔ 65 46 θα5, αἴ188 Θαπὶ οἀὐογαίαᾳ ἰηνθε- 
τραγθηῖ. (υοηϊδτη νεγὸ, ροβίαιδηι [πους ᾿ηνϑηΐιβ, οἰ θεῖον ἴῃ ἔαραγη 56 
σΟΠ]Ιοογδῖ, σὰ Π685 8115 μα ΌΘθα5 δὰ θην νΘϑΕ]ρ.1 15 ρουβθαιθηο ςαρίθηάμην ἰη- 
βιταἴὰ5, Θαὸα 5ὶ οἵ μᾶ5 δἤϊπιρογθηΐ ἰθρόῦθβ, δἀοοίιϑ ΘΟυ ΠΏ ταθϑίιβ, οἱ δὰ 
4 Ῥοιββπηὰπι ἰΙοοὰ ἔπιρογο οϊθϑηΐ, ἴῃ 1115 γοῖϊα νίϑα αἰ ς α ἐθηάθθας, οἱ 
αππὶ οοποϊαϊὸ διρογοῖ, Παρ ϑι15 ἐμ δα ἰδριιδ, ἴρ58 58 ἐπι δὰ ἱπάπθγεῖ, Αἴχιιθ 
αὶ πὸ Πἰπο δἰϊαμι αυϊιροζοῖ, Βρθουαΐουοβ 6115 φιοα δοοϊάοτθέ φοηβε θα 5, 
αυἱ ὃ ργορίμαιο οο θυ του δἀσυσγθηαο βαρεγνθηϊγθηΐ ἐϊὲ : δὲ τὰ χυϊάθηη ἴρβθ 
ἂ [ΟΓΡῸ ΟἸδιηογθπι δὰ Ἰθρογθι πϑαῖθ ρουυθηϊθηΐθηι το ἴθηβ, ἐξὰ ἰουυαθας ἣ 
δπι, αὐ παρτγονϊ δ ργ)ΟΟ ΤΥ ΘΗ. ΘαρΟΓοίασ : 605 δαΐθηη, ΠῸ5 ἃ ΔΗΪΘΓΙΟΣΙ 
Ῥαχίθ ἴῃ [Ώ514}15. οοἰ]οσαΐοβ 9,]ο γα Ἰ 5βθγαβ, ἰαἴθγθ ἴδοῖθθαβ. ΔΙ ΟΌΓΘΙΙ, 
υἵ αἰθθδπ δηϊθὰ, 51 ἢ) υϑγη αὶ αποδάδιη δανουβὰβ Πουηΐη65 Θἔϊδην πιο τὶ νὸ- 
᾿πογ 5, πα δαυϊάθιη βεῖο, ἀη ἢ πὰ οχ ποβίθυβ διερογδέϊέθηι τοὶ Ἰοϊαι8. 515. 

8 “ἵνα ἐν τῷ--τττττἐνέδυ} 516 δἰϊοτῃ ἕνα ΘᾺ) φυσιῶσθε, Ὀζὶ νἱάρίαν ; βιοαξ οἱ ἐνέδυν ῖς Ὠο- 
ἱπαϊολίίνο σομπδσαϊαν Ε Οὐ. ἵν, θ.--ς ΠΙζΟΣ Ὅτ ἐνδύσαιτο. ᾿ 
ἥνᾳ μὴ εἷς ὑπὲρ τῇ ἑνὸς ὠνσιῦσθε --Ἴ1Ὸ 
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“λίζοις ἂν τῶν πολεμίων. Ἢν «δέ ποτε ὄἄρω ἀνάγκη γένηται 
" χαὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ, χαὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς, καὶ ὡπλισμένους ἀμ.- 
Φοτέρους μάχην συνάπτειν, ἐν τῷ τοιούτῳ δὴ, ὦ σαῖ, αἱ ἐκ 
πολλοῦ παρεσχευασμένωι πλεονεξίωι μέγω δύνανται. Ταύτας 
δὲ ἐγὼ λέγω εἶναι, ὅτων τῶν ςρωτιωτῶν εὖ μὲν τὼ σώματοω 
ἠσχημένα ἧ, εὖ δὲ αἱ ψυχαὶ τεθηγμένωι, εὖ δὲ αἱ πολεμιχαὶ 
σέχνοι μεμελετημένω, ὦσιν. ἘΠ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο εἰδέναι, 
ὅτι ὁπόσους ἂν ἀξιοῖς σοι πείθεσθαι, καὶ ἐκεῖνοι πάντες ἀξιώ- 
σουσὶ σε πρὸ ἑωυτῶν βουλεύεσθαι. Μηδέποτε οὖν ἀφροντίξως 
ἔχε, ἀλλὼ τῆς μὲν νυχτὸς Ὡροςχόπει τί σοι! ποιήσουσιν οἱ ἀρ- 
χόμενοι, ἐπειδὼν ἡμέρω γένηται" τῆς δὲ ἡμέρος, ὅπως τὼ εἰς 
νύχτω χάλλιςα ἕξει. Ὅγτως δὲ χρὴ τάσσειν εἰς μάχην φρα- 
σιῶν, ἢ ὅπως ἄγειν ἡμέρος ἤ νυχτὸς, ἢ ςενὼς ἢ πλατείας ὁδοὺς, 
ἢ ὀρεινὼς ἢ πεδινὼς᾽ ἢ ὅπως ςρωτοτπεδεύεσθωι, ἢ ὅπως φυλωχὰς 
νυχτερινὼς ἢ χωὶ ἡμερινὰς χωθιςάνωι, ἢ ὅπως Ὡρὸς πολεμίους 
“προςάγειν, ἢ ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, ἢ ὅπως παρὼ πόλιν πολε- 
μίων ἄγειν, ἢ ὅπως πρὸς τεῖχος ἄγειν ἢ ἀπάγειν, ἢ ὅπως νάπας 
ἢ ποταμοὺς διαξαίνειν, ἢ ὅπως ἱππικὸν φυλάττεσθαι, ἢ ὅπως 
ἀκοντιςὸὼς ἤ τοξότας χαὶ εἴ γε δή σοι χκωτῷὼ κέρας ἄγοντι οἱ 
πολέμιοι ἐπιφωνεῖεν, πῶς χρὴ ἀντιχαθιςάνωι" χαὶ εἴ σοι ἐπὶ 
φάλαγγος ἄγοντι ἄλλοθέν ποθεν οἱ πολέμιοι Φωνεῖεν, ἢ χατὼ 

Θυθὰ 51 αἰϊαυπαπάθ ποορϑβιίαϑ οουθηϊαΐ, οὐ δὲ ἴῃ ἐρα0 σϑμ}ρ], οἵ τηαυίθ ἄρθι- 
ἴο, εἴ δυγηδίϊβ υἱγίβαιιθ ΡΥ .ΠπΔ σΟηΒΟΓ Πα 5ἰϊ, ἴῃ πος σογίθ, ΠΗ], γουιηο 
βίδα, δα υμηθηία αυϊθιι5 ΒῸρΟΥΙογ 5. ονδάδηγι5, τηυϊτὸ δητὰ σοιηρατϊδίδ, ρῥ]τ- 
τἰηγὰϊ να]θηΐ. Ηφοο δυΐθῃ 6586 ἀἴοο, οὔτ σογρογὰ τη] ΠἸτππὰ ῬγΟθ ὃ ΤΌΘ ΙηΣ 
δχογοϊίαίΐα,. δηϊπήΐαυθ ργοθὸ Θχϑοι 51η{, οἵ Ὑη} Πα γ65 γίθβ ρυοθὰ δχουϊερ, 
Ῥγφοίογθὰ, 06 δἰϊδη οογίο 5618 5 ἤΘΟθ556 δϑἴ, 4 βοσηητι6 ΟΘἢ5685 ΘΟ 11 65- 
86 {101 ῬΆΓΘΥΘ, 605 ᾿ἴ6 πὰ ΟἸΏΠ65 ΘΧΙ ΒΕ Δ. ΠΙΥῸ 5 ΦΘΟΌΙΠΙΠ. 6556, τ (ὰ γΘἾ5 ΘΟΥΈΏ. 
οοηϑιῖα5. Νυπασδη ᾿ριτυγ οαγαμι 80]10185, 56 ποοίι ργον!άθαβ ααϊα 500- 
Ἰθοίο5 πη ρουῖο ὰο0 ἴβοογα νοὶ ῖ5, ΟὉΪ ἀ165 δάνθηθυι : Ἰηίογάϊα νου, 60 Ρ80- 
ἴο 58 Γ65 ποσίαχηδε αυᾶτῃ ορί πιὸ 51π| πα θιυτθ. ιιιᾶ νογὸ γαΐϊοῃθ οροι- 
ἰθαΐ Θχογοίϊξυμῃ δὰ βριιρΏδη) ᾿Πβίγαο 6, 400 Ρδοίο νε] πη θυ ἀϊὰ νοὶ] ποοία, ν 6] ροὺ 
δηρτιδίαϑ νεὶ ἰαΐα8, νοὶ β6γ τηοηίΐοϑαβ ν6] δι ρ δ 5 νἱὰ5 ἀπσοῦθ : (00 ρᾶο- 
10 χηρί8 11 οσαδίγα, 410 ρϑοίο ποοίιγηδβ αἰυγπάθνθ θχου 5 σομϑίϊςαθγο, απ 
Ῥϑοίο δά Ποβίοβ δοοδάογθ νοὶ 80 ποβί!θυ5 γθοθάρθυθ, (0 ρᾶοίο ὈΙΟρΡίου υ1- 
Ὀθπα Ποβε θη [6 Γ ἔσοΥθ, 40 ρᾷοίο οαογοἑξιηι δα ταυταπι ἀἀάποθγ8 ν6] ἃὉ- 
ἀσσθγθ, 400 ρᾶοίο 5615 ν6] ἥμπν!οϑ (γα ηϑῖγο, 40 ρϑοίο ἂ σορὶ 5 ΘαΙΘϑ θις 
να] ἃ ἠαουϊαϊογίθιι5, νοὶ ἃ ΒΈΡΊΓ15 ΘαΨνΘΓΟ: οἵ 51 αυϊάσδηη (] οαογοἱζαη) ἰνὶ 
ὁοΥπαᾶ ΘΧΡ Ἰσαίυπα ἀπιοθητὶ 56 οδίοπ δηΐ Ποβίθϑ, απ γαίϊοπθ οἷ 811 οὈβιβίθῃ- 
αὐτὴ : δ 51 ἘΠῚ φῆ» ΡΒαΙ ηρΙ5 ἴῃ ΠΊΟΥΘΙῚ ᾿ηϑγποίαγ ἀπσθητ οχ αἰϊᾶ αὐᾶν]β 

ἃ Ἰζαὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ, Κῶ, ὅςο,} ἴῃ γυϊσαίϊα, ἰᾷᾶὰ, Βοα]εϊδηὶ ΜΒ.]Θοομθὰ ἢ05 δα γη 8ἰ- 
ἐν, τῷ ἰσοπεδῳ ἐκ τοῦ ἐμφανῆς ὡπλισμένυς καὶ ἀμ- Υὴῦ8, οἱ ἰδτὰ ποηθὴ δ0π|πὶ ἀρα!ϊ οἸΐτα 
φοτέρως, ὅκο. Ῥγοίθιγηἰδϑᾶ, 5011, Ῥυΐου κα, Μαγοῖις. 
Αἰϊογῦ, νοτὸ ὃ 580 ἰοροὸ ἴῃ ΔἸ ΊΘ τη ἐγ η510 - 



“ὖῦ ΞΒΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

πρόςωτον, ὅτως χρὴ ἀντιπαράγειν" ἢ ὅπως τὼ τῶν πδλεμίων ἂν 
τις μάλιξω αἰσθάνοιτο, ἢ ὅπως τὼ σὼ ἥκιςω οἱ πολέμιοι εἰδεῖεν" 
ταῦτα δὲ πάντω τί ἂν ἐγὼ λέγοιμί σοι, Ὅσα τε γὼρ ἐγὼ ἤδειν, 
πολλάχις ἀκήχοας" ἄλλως τε εἴ τις ἐδόχει τὶ τούτων ἐπίςασθαι, 
οὐδενὸς αὐτῶν ἠμέληχως, οὐδ᾽ ἀδωὴς γεγένησαι. Δεῖ οὖν 
πρὸς τὼ συμξαίνοντω, οἴμοι, τούτοις χρῆσθαι, ὁποίοις ἂν σοι 
ἀεὶ συμφέρειν τούτων δοχῇ. Μαθε δέ μου, ὦ παῖ, καὶ τάδε, 
ἔφη, τὰ μέγιςω πωρὼ γὰρ ἱερὼ χαὶ οἰωνοὺς μὴτ᾽ ἐν σαυτῷ 
μηδέποτε, μηδ᾽ "ἐν τῇ σραωτιῷ, κινδυνεύσης᾽" χατανοῶν, ὡς 
ἄνθρωποί μὲν αἱροῦνται πράξεις εἰχάζοντες, εἰδότες δὲ οὐδὲν 
ἀπὸ ποίας ἔσω! αὐτοῖς τἀγαθόν. Τνοίης δ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν 
γιγνομένων. Πολλοὶ μὲν γὼρ ἤδη " πόλεις ἔπεισαν, χαὶ ταῦ- 
τῷ οἱ δοκοῦντες σοφώτατοι εἶνωι. πόλεμον ἄρωσθοωι πρὸς τού- 
σους, ὑφ᾽ ὧν οἱ πεισθέντες ἐπιθέσθαι, ἀπώλοντο. ἸΠολλοὶ δὲ 
πολλοὺς ηὔξησαν ἤδε καὶ ἰδιώτας καὶ πόλεις, ὑφ᾽ ὧν αὐξηθέν- 
τῶν τὰ μέγιςτω καχὼ ἔπαθον. ἸΠολλοὶ δὲ, οἷς ἐξῆν φίλοις 
χρῆσθαι, καὶ εὖ ποιεῖν κωὶ εὖ πάσχειν, τούτοις δούλοις μᾶλλον 
βουληθέντες ἢ φίλοις χρῆσθαι, ὑπ᾿ αὐτῶν τούτων δίχην ἔδοσαν. 
Πολλοῖς δ᾽ οὐχ ἤρχεσεν αὐτοῖς τὸ μέρος ἔχουσι ζῆν ἡδέως, 
ἐπιθυμήσαντες δὲ πάντων χύριοι εἶναι, διὼ ταῦτα καὶ ὧν εἶχον 

Ῥαχίο, αυᾶπῃ ἃ [τοπῖθ, ἀρρᾶγϑαηΐ, 40 ρϑοΐο ἀποεηά 5 58 1 605 ΘΧΘΙΌΪΒ : 
αιιᾷ αἰι15 Γα[ΟΠ6 ροϑβϑὶξ αυ! Ποβίθβ Γθυυτ ἀραηΐ ΘΟΡΏΟΒΟΘΙΘ, να] ἴὰ ἀμ] ἴη- 
δῃϊαδβ μοβίθβ πη πη βοϊαπὶ : ἢφος, ἐπφεαπι, οτηηἶὰ αυϊά Ἔρὸ {01 σομηϊηθ- 
γηογθη ἢ ΝᾺ οἵ ψιαξθοῦηασαθ ΘΡῸ Ἄρη δα ἴϑι1 Βρθρ ὰβ ; δὲ ργεϊογθὰ βἱ 
αὶ Βογαπιὶ Δα σα ]]|6 γα ν!ἀθθαηΐαγ, ΘΟυ "ἢ ΠΘΙΏΘΤΩ ὩΘρ]Θχ βεῖ, 66 1}}- 
Ῥοχταβ ον βιβ, Ουδργορίεν ἃ φιοζδοί, ορίπου, δυθηΐα 15 υἱἱ οροτγίοι 
"ποτ, φαεςουησαδ οχ 115 ΕἸῚ αὐον]β [θη ρΟΥΘ ΘΧ π88 ΡΟ Ἰββί ἅν ΤΌΓΘ νυἹ- 
ἀρθυηίατ. Προ οἴϊαπη 6χ τὴ6, ἢ]], τηαχῖτηὶ 8606 τποιηθηῖτὶ αἰἸβοῖζο : Ππη- 
4ιδηι ν6] ἴρ56 δοῖμϑ, νε] οπὶ δχθγοῖξα, σοπίγὰ αὐδὰν βᾶογὰ πποηθηΐξ οἱ δρι- 
γα» Ρϑυϊουλαμ Δ ἸοΥῖβ ς ἐμαὶ ςορ Δ 5, ΠΟ 65 ΘΟ Θοὕα 5. ΠΙΧΟΒ ΓῈ5 ΘΌΓΘΙ- 
ἃ διιβοίρογο, οἱ μἰαπὸ πθβοῖοβ 6556 ἀπά θ θοπὶ Δ] 4 υ]ἃ 5ἰξ ᾿ρ515 θνθηίαγιη. 
1ὰά ᾳυοά οχ ἰρ515 του δνθηΐθιβ ᾿η 06] }Π1|σὰ5 Ποοῖ. ΜΌΝ οηΐπι 16 ΒΑΡ θι- 
ΕἸΒΒΙΠῚΙ ΠΑ 11, οἰν 10 015 Ρογβυιαβουιηΐ, αὐ ὈΘΙ] τ δά νθυβιβ 605 την ουθηῖ, ἃ 
αυΐϊθιι 111, αὶ] αἰΐοδ Ἰηνδάδιθ ρουβιδβὶ [πθγαηΐ, βυηΐ ἀθ]οῖ, ΜΙ πυαϊίοβ οἱ 
ῬΓΙναίοβ. ΠΟΙ ἾΠ65 οἵ γΘΒρῸ Ὁ] 1065 δα τηϑήογα ργονθχθυπηΐ, ἃ ααϊθα8 Ῥγοπιοί 5 
ῬΥΑν ἰϑδίπηα τπαΐὰ ραβδὶ διηῖ, ΜΠ, οι 08, ααϊθὰ Ὁρη οβ ἈΠ Ροίουδηΐ, 
ἙΟἸ]α 5 ἐπ ἦρδο8 οἱ δοοοθρίϊβ ὈΘηΘΗ͂ς 15, Βουνόγαμι ααὰπᾳ ἀπ! οουιπι ἰοοο Πᾶ- 
Ὅδγο τηαἰπογιηΐ, ᾿ἰδάθην ροθπὰβ ἀθαθγο ΜΠ νᾶ ᾿ασυπαᾷ ουπὶ ραγβ αἰῇ- 
ομ)ιι5 ῬΟΒΒΘββίοπΘ 607} μη οὐ πιο σοηΐθηίὶ, οἂπι ομγηϊὰ βιιαπι ἴῃ Ῥοοβίδίθηι 
τράϊσοτα σαρογθηΐ, τἀ οἰτοὺ 115 δἰϊαπι α88 Ῥοβϑιἀθραηΐ Θχοϊάθειπηξ : στρ ἐ{ε- 

ἃ Ἐν τῇ ςρατιᾷ} Ἔν ᾿ς γοίοβίαίθηη Πἃ- δϑὶ {Πυ πόλεις, γὼ φὰο ἴῃ ααϊθυδάδιη οαϊ- 
Ὀαΐ τοῦ μετὰ, ρογῖπαδ αἴαιιθ [0. Χῖν. 31. {15 πολλὸς δα τη ο!ηθ τη ποία πὶ Θϑεν ΓΘ ὰπ- 

ἐι δυνατός ἰςιν ἷν δέκα χιλιάσιν Οἷανβ ΧΟΠΟΒΠοηΐοπι πλείφες 5ΒΟΓΙΡΒΙ5Ε6 

ἀπαντῆσαι. τττττττττετττς . Ρυΐαῖ. ΝΈΠ]α ἰἈπδη βαϊὶβ ἰάθηθα νἹάἀ θῖν 
Ὁ ΤΤόλεις ἔπεισαν} ϑΉΞΌΘοίαγγνυ ΠΟΏΠ.1}}15 ΔΉ στο Ἰθοιοηἶβ γ ΠΟ 6 485 ὙΔΈΪΟ, 

“ἼὯὯΩ 
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ἀπέτυχον" Ὡολλοὶ δὲ τὸν πολύευχτον χρυσὸν χτησάμενοι, διὼ 
τοῦτον ἀπώλοντο. "Οὕτως ἥ γε ἀνθρωπίνη σοφίω οὐδὲν μᾶλλον 
οἶδε τὸ ἄριςον αἱρεῖσθαι, ἢ εἰ κληρούμενος, ὅ,τι λάχοι, τοῦτό 
τὶς πράττοι. Θεοὶ δὲ, ὦ ποῖ, αἰεὶ ὄντες πάντω Ἰσασ!, τὼ γεγε- 
νημένα, καὶ τὼ ὄντω, χωὶ ὅ,τι ἐξ ἑχαςου αὐτῶν ἀποξήσετοι" 
καὶ τῶν συμξουλευομένων ἀνθρώπων οἷς ἂν ἵλεῳ ὦσι, προσημαΐί- 
νουσὶ»" ἅ τε χρὴ ποιεῖν, καὶ ἃ οὐ χρή. ἘΠ δὲ μὴ πᾶσιν ἐθέλουσ! 
συμξουλεύειν, οὐδὲν ϑαυμοωξόν' οὐ γὰρ ἀνάγκη αὐτοῖς ἐςίν, 
ὧν ἂν μὴ ϑέλωσιν, ἐπιμελεῖσθαι. 

μβψιθ δυτατη ἰαπίορογα νοτὶβ οὐ 7, Θχ ροί ταν Δα 6 Ρ(1, 0) πος ἔρϑιηι Ρ6- 
γτῖδσθ ᾿ααὰθ Ὠυμηᾶηα απϊάθιη βαριθηίϊα ΠῚ Π110 τ)80}]5. ασ0α Ορ᾿Πηυμ δβὶ 
ἀεσογα πονϊξ, αὐὰπι 51 615 βογίθι5. ἀποί5, πος ἀραῖ, αυοα Εἱ βουίβ οὈ ΡῈ - 
τἶτ, Ὑογὰμῃ ἐ, Π]1, ᾿μαμγογ [65 ομηηΐα πότγαηΐ, ρχζοίουτα, οἵ ργϑϑθηῖϊα, εἴ 
415 5: Πσ ΪΟΥ ΠῚ αΐαττιϑ 51 Θχὶτι5 : οἵ Βοιϊηῖθι5 θοὸ5. σΟηΒυ]Θηθυ.5, ααῖρυ5 
χιΐάοπι ϑιυηΐ ΡΥΟΡΙ], αὐ ΘΟ ρΊ θα νοὶ ΠΟῚ διβοριοη ἃ 51ηΐ, πιὰ 516}1- 
᾿ἤραπί. ΑἹ ὩΟΘὴ ΟἸΠΏΙθ5 Θ05 σΟΠμβαΐθγ ν 6116, τηϊηπλ ταϊτατη υἱάογὲὶ ἀεὑεΐ 9 
δα ΘΏΪΠ) Ὠδοθϑϑιἑαΐθ βιι}ῖ σοδοῖ! "ΠΟΥ ΠῚ ΟὈΤαΠῚ ΡΈΓΕΓΘ, ατι05 δεηουοϊοπέϊια 
βιάκοοηερίοοίϊ ποἸϊηϊ. 

ἃ Οὔτως ἤ γε ἀνθρωπίνη, δι 6.) ΝΊΠΙ στὰ- 
τἱὰβ, 8} Βομοϊᾶ 11ὰ ἀἰξηϊι8, οχ αυὰ 
αὐδ8ὶ βαποΐο φυοάδτη δυξιιβίοαιια ἰοηΐα 
ὩΟη ἢθ ἰαπίλῃ) αἰνίηα ραπὸ ΘΟΠΟ 510, 
864 εἴ ργϑοδάθῃ8 οἹηηἶ8, ψααΐοηϊι δα τηο- 
γ65 βρθοίΐαϊ Ῥ᾽δίδίθιη 16, τηδηαυ ὁ οΟΥϑίϊο. 
ἥατῃ ὑοῦ π6ο ἰπιυιβιίαΐξαχη 6ϑί, πΠ6Ὸ βϑῃὸ, 
αἴ ορίποτ, τστὸ ἔδγεπάθτη, Η!βίουϊοοβ Γθ-- 
τατη σοβίαΓ πὶ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠ 5α]τῖϑ ατι:- 

ἀδιὴ βυθϊηἀὲ δαγηίβοθγ τηοηϊΐβ, Ῥυθθ6 68» 
ὈΒ4.6 δτη1ο18 αἀδὸ Ἰδροηίιτη ρΘοίουϑ ἴογ- 
Τηδηἄα οαγϑτο. Ῥαΐχβ οοτίὰ ογαΐ (8118 40- 
σογα Πμαγὰ ἴῃ αἴδατῃ Ὀ6}}} 781 ἴδ ργοῖθο- 
ἰαγιη. 564 ἀδ ρ]δίαϊε δᾶ, οχηῃίαι δάθο 
ἀἸοοπάϊ οἰθρδηΐᾶ, αι ἰὼ Βουρίϊ5 Χθηο- 
Ρῃομίθιβ υδίᾳαο ἰδγὰ οἰ αοθῖ, δἰϊατα ἰϑῖῃ 
βίας αἰ τα115 ἀἸββοσο πα! Ἰοοίη. 
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ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ μὲν δὴ ἀφίκοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν ὁρίων 
σῆς Περσίδος ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς Φονεὶς προηγεῖτο, 
προςευξάμενοι ϑεοῖς κωὶ ἥρωσι, τοῖς Περσίδω γῆν κατέχουσιν, 
ἕλεως χωὶ εὐμενεῖς πέμπειν σφᾶς, οὕτω διέξαινον, τὼ ὑξ ; 
᾿Επειδὴ δὲ διέξησων, προφηύχοντο αὖθις “εοῖς, τοῖς Μηδίαν 
γῆν κατέχουσιν, ἵλεως χωὶ εὐμενεῖς δέχεσθωι αὐτούς. Ταῦτα 
δὲ ποιήσαντες, ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ὥςπερ εἰχὸς, ὁ μὲν 
πατὴρ πάλιν εἰς Πέρσας ἀπήει, Κῦρος δὲ εἰς Μήδους τὩρὸς 
Κυαξάρην ἐπορεύετο. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκετο ὁ Κῦρος εἰς Μήδους 
πρὸς τὸν Κυωξάρην, πρῶτον μὲν, ὥςπερ εἰκὸς, ἠσπάσαντο ἀλ- 
λήλους" ἔσειτω δὲ ἤρετο τὸν Κῦρον ὅ Κυαξάρης, τόσον τι ὄἄγοι- 
“Ὁ ςράτευμα. ὋὉ δ᾽ ἔφη, τριςμυρίους μὲν, οἱ χωὶ πρόςθεν ἐφοί- 
των τὩρὸς ὑμᾶς μισθοφόροι: ἄλλοι δὲ χωὶ τῶν οὐδεπώποτε 
ἐξελθόντων Ὡροςέρχοντωι τῶν ὁμοτίμων. Πόσοι τινές; ἔφη ὁ 
Κυαξάρης. Οὐκ ἂν ὁ ἀριθμός σε, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀχούσαντα 

Ας ἴ4}1ἃ αυϊάθτα ἀἰββογθηίθβ Ῥουβι 15 ἀϑα 16 ἤμπθ5 ρεγνθηθτο : οἂπι αὐΐθιΩ 
δαύη!α ἀθχίγα 115 ν'δὰ ργδϑοθάοθγοϊ, ἀθο5 δὲ ἤθγοα5 ργθοαίὶ ἴθυγο Ῥουβὶ 8 ργθ- 
51.465, υἱ 56. ῬΥΟΡΙΠ Ὀοηϊρπίαιιο αἰμἰἐογθηΐ, ἢπ65 [ὰ ἀοηεὴηι ἰγαπβιθγαηΐ, 
Ῥοπίᾳυδμ νογὸ {γδη511556ηΐ, ΓΒ 8 ἀθοβ ργθοδῖὶ βαηΐ Μϑαϊοϑθ ἴδυγοθ ργϑϑϑὶ- 
ἀ65, υἱἱ 86 ῬγΟΡ ΕΣ θοηϊρῃίαιθ οχοὶρογοηί. Ηἱβ ρογδοιῖβ, πυαϊτιὸ 56 φοχη- 
ΡΙΘχὶ, υἵἱ Ρὰ, ογαΐ, δὰ Ῥεύβαβ ραΐδυ γιιβὰβ γανεσίθθαΐ, Ουσὰβ 'π Μραϊαὰ δὰ 
Ογαχᾶυοπὶ ργοἢοϊβοθαίασ. (Ομ αὐΐθι δὰ Ογάχαγοη Μδαογιπι ἴῃ τὸ- 
ΒίομΘ ρδγνθηϊββοὶ Ουτιβ, ΡυΪπυὺμ 56, αὐ ρα ογαΐ, πιὸ σοι οχὶ βαἰιυᾶ-- 
ταηΐ : ἀοϊπἀ ὃ Ονγυμὴ ἱπίογγσοραθαΐ Οὐάχαγθβ, αυδηίΐη οχϑγοϊξαμ ἀποθγεί, 
γψγιδ δαΐθηι, ἰγὶριηΐα αὐἰάθηι μα 1} 11, Ἰηαιυϊῖ, 4] οἱ δηίθῃὰς τηθγοθάθ οοη- 
ἀυοιῖ αα νοβ νθῆΐϊγθ σοηβυθνθυιηΐ : ᾿γ θυ ἧο8 ΘΧ θοῦ οἰἰδηὶ ογϊηθ ἀεὶ 
ὁμιύφιμιοι νοσαηϊαγ 4 ΠΌΪ]Ὸ ππαιᾶτα ᾿θηροτγα ἄπο βυπὶ δρτοβϑὶ, 81] φμζάαης 
δἀνεπϊιη!. (Ἀυὰτη τη ὃ αἰ νάχαγοβ. Νυπιογιβ βαηδ ἴθ, ἱπαυϊξ ΟΥτιδ, 

"νὰ... .. 
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εὐφρανεῖ" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐννόησον, ὅτι ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οἱ 
ὁμότιμοι χωλούμενοι πολλῶν ὄντων τῶν ἄλλων Περσῶν ῥᾳδίως 
ἄρχουσιν. ᾿Ατᾶῶρ, ἔφη, δέη τι αὐτῶν. ἢ μάτην ἐφοξζήθης, οἱ δὲ 
πολέμιοι οὐκ ἔρχονται: Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, καὶ πολλοί γε. 
Πῶς τοῦτο σαφές : Ὅτι, ἔφη, πολλοὶ ἥχοντες αὐτόθεν», ἄλλος 
ἄλλον τρόπον, πάντες ταυτὼ λέγουσιν. ᾿Αγωνιςέον ὄξρα ἡμῖν. 
πρὸς τοὺς ἄνδρας. ᾿Ανάγκη γὼρ, ἔφη. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ 
καὶ τὴν δύναμιν ἔλεξάς μοι, εἰ οἶσθα, πόση τις ἡ προςιῦσα, καὶ 
«:άλιν τὴν ἡμετέρων; ὅπως εἰδότες ἀμφοτέρας, πρὸς ταῦτα βου- 
λευώμεθα, ὅπως ἄν ἄριξζω. ἀγωνιζοίμεθα. Αχουε δὲ, ἔφη ὁ 
Κυαξάρης. 

Κροῖσος μὲν ὁ Λυδὸς ἄγειν λέγεται μυρίους μὲν ἱππέας, 
πελτασὼς δὲ χαὶ τοξότας λείους ἢ τετρακιςμυρίους. ᾿Αρτά- 
μῶν δὲ, τὸν τῆς μεγάλης Φρυγίως ἄρχοντα, λέγουσιν ἱππέας 
μὲν εἰς ὀχτακιςχιλίους ἄγειν, λογχοφόρους δὲ σὺν πελταςαῖς 
οὐ μείους τετρωκις μυρίων ᾿Αρίξαιον δὲ, τὸν τῶν Καππαδοχῶν 
βασιλέα, ἱππέας μὲν εἰς ἑξαχιςχιλίους, τοξότας δὲ χαὶ 
πελταςὰς οὐ μείους τριςμυρίων" τὸν ᾿Αράξιον δὲ Μάραγδον, 
ἱππέας τε εἰς μυρίους, χωὶ ἅρμωτο εἰς ἑχωτὸν, κωὶ σφενδονη- 
τῶν πάμπολύ τι χρῆμα. " Τοὺς μέντοι Ἕλληνας, τοὺς ἐν τῇ 

οἂπλ οὐηὶ δυθ!ουῖβ. πο δαἀϊηοα τη ἀο]θοίαὈ 9 νογὰπι Πππ4 ἐθουχῃ γϑρυΐος 
υοἴῆπι, Ῥάιοο5 ἢο566, 40] ὁμιόφιμιοι ἀρρε!Ἰδηΐαν, ἴῃ οεθίθιοβ Ῥευβαβ, τη] 5ἰηΐ 
᾿ιοϑέ, ἔδο ὃ ἱπυρουίαπι οοζϊποσθ. Ὑ ογὰμπι, ᾿ηαυϊῖ, πυμηαυ!α 115 ὍΡῚ Οριιβ δὲ ἢ 
Δ} 5ἴη6 σϑιιβ8, Ἐπηυ511, ἤδαθθ νθηϊαηΐ ποβίες ἢ Πηππὸ υεπέμηξ 1}}1 ῥτοίδοϊὸ, 
εἷϊ, δὲ τὰ αυϊάοιη. Θιΐ Πος σοπβίαὶ ἢ Θιιά οὰπι πλυ}}, ἱπαυΐῖ, ἱπαὰ 
νοπϊδηΐ, 4115 4110 τηοάο, οἴγηθβ ἑαπιθη θαάεπι γοίοσαηϊ. Ἐδδὲ ουρὸ ποθῖβ 
οὐχ νἱγ]8 σοτίαηάση. [ὦ υἱϊασθ ροϑβοὶξ πιϑοδβϑὶίαβ, αἱ Οψασαγοβ. Οὐ 
Ἰρίτυγ, ἱπαυϊε Ογσγυβ, ΠΟῚ τὰϊῃὶ ἀἰχίβιὶ, βὶ πόδι οἱ ᾿οβίϊιπη οορῖςθ, ααδ δ- 
νοπίυηΐϊ, αυδηΐξε 5ἰηΐ, οἵ 1}6 1} ΠΟβίγϑ ἢ υἰ σΟΡΉΪ 15 ΔΉ Αθιι5, απὸ ρϑοῖο ορ- 
εαἰτηὸ ΒΘΠ τὰ σογαπηι5, ργῸ δαγυτα γαϊίοπθ ἀθ θεγθηυβ. Αὐαὶ νεγὸ, ἰηηυΐι 
Ογαχαγβ: ; 
Ὁ ὐταϑυβ αυϊάοφγῃ 1116 Γι γάυβ ἀποοθγα ἰδυίυν θαυϊίοβ ἀθοῖθβ τη1116, ρα αβίας 

δὲ βαρὶ τ γ108 Ὀ]υγ65 αυσάγαρὶπία τα] ]ρυ5. Αστίατηδὰ δἰιΐθπι, Ἰπᾶρη» 
ῬΉγγυρία ᾿Υϊποίροιη, δαυϊζατα οἰγοϊζου οοΐο τα] ]]18, μαβίδίοβ οὐπὰ ρα] αβ[15 ΠῸμ 
Ῥαθοίοτοϑ αυδατγαριηΐα γα] 1015 ἀσσογα ρογμρεηῖ : Αὐϊθουμη, Οδρραάο- 
οὐπὶ ΤΟΙ, ΘΟ ἶ 65 δ 56Χ τΩ1}16, βασι γ]085 οἱ ρα] αϑίαβ παυὰ Ῥϑιοίογος 
τυϊριηΐα τα] ΠΠθὰ5 : Μαγαρσάσμη ΑὙΆΌοτη; οἵ εαυϊΐο5. δὰ ἀθοὶθϑ τ}}16, δὲ οὐγ- 
ΤῸ Τογὸ σοηΐαμπι, εἰ διηήϊογιπι Ἰηροηΐθιη φυδπάδηη οορίατῃ. 6 ατφοῖς 

Ηυὺ 8, Τοὺς μέντοι Ἕλληνας, 2.1 Ησοο ροτῖ- 
οὐϊ τηοτλὈγυτη, αυοὰ ἃ αυδτίο 4046 οἀ- 
5, ργεσθάθηί τη τποτο, ᾿ποὶρὶξ, οὐγτοηΐς 
ογδαϊίοηθ, οχὶΐ ἀνακολήθως, Ουμῃ Θηΐη 
φῬοββοῖ, Οἱ Ἕλληνες οἰκοῦντες ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ὦ λέ- 
γεται, ὅκο. τηλ!αἱῖ, Τοὺς μέντοι Ἕλληνας, ὅκο. 
ὅπ Πδυ 125 ᾿κιτυγ ἢῖο Πποσραβο ρβί ἀμφὶ, νοὶ 

διὰ, αἱ 811 δοουϑαΐίγιιβ 880] 19. 
βίγιοίαγορ πο ἀσϑαηΐ ΘΧΘΙΏΡ]α; υὑπὰπη 
δάξοτο, φυοᾶ βυρραάϊίαΐ ἐργορ 8 116 αἵ- 
εἰοἰθημου τη γι ΠΧ ΑὙἸΘΙΟΡ ΏΔΠΘ6Β ; 

Δέινόν γε τὸν κήρυκα, τὸν παρὰ τοὺς βροτὺς 

Οἰγόμενονς εἶ μηδέποτε νοςήσει πάλιν. 
Ὅονιθ, ν, 196, οἵ 86ῃ. 



Ἵ ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

᾿Ασίῳ οἰκοῦντας, οὐδέν πω σαφὲς λέγεται εἰ ἕτονται" τοὺς δὲ 
ἀπὸ Φρυγίας, τῆς πωρ᾽ Ἑλλήσποντον, συμξαλεῖν Φασι 
Ταξαῖον, ἔχοντα εἰς αὔςρου πεδίον ἑξοκις χιλίους μὲν ἱππεῖς. 
πελταςὰς δὲ εἰς μυρίους. Ἰζάώρας μέντοι χωὶ Κίλικας χαὶ 
Παφλαγόνως παραχληύέντως οὔ φασιν ἕπεσθαι. " Ὃ δὲ 
᾿Ασσύριος, ὁ Βοξυλῶνο, τε ἔχων χαὶ τὴν ἄλλην ᾿Ασσυρίων, ἐγὼ 
'μὲν οἶμαι ἱσπέας μὲν ἄξειν οὐ μεῖον διςιχυρίων' ὥἅρμοτα δ᾽, εὖ 
οἶδ᾽, οὐ πλείω διωχοσίων" πεζοὺς δὲ, οἶμαι, παμπόλλους" 
εἰώθει γοῦν ὁπότε δεῦρ᾽ ἐμξάλλε.. Ξὺ, ἔφη ὁ Κῦρος, πολεμί- 
ους λέγεις, ἱππεῶς μὲν εἰς ἑξοκιςμυρίους εἶναι, πελτοςὰς δὲ 
χαὶ τοξότας πλέον ἢ εἴχοσι μυριάδας. "Ἄγε δὴ, τῆς σῆς 

“ “΄ ἐν ᾿ 9 7 - δυνάμεως τί πλῆθος φῇς εἶναι; Τἰσὶν, ἔφη, Μήδων ἱππεῖς μὲν 
“-“ ἕ Ὗ 

“λείους τῶν μυρίων πελτᾶςαι δὲ καὶ τοξότωι γένοιντ᾽ ἂν ὡς 
ἐπὶ τῆς ἡμετέρας κῷν ἑξωχιςμύριοι. ᾿Αρμενίων δ᾽, ἔφη, τῶν 
ὁμόρων ἡμῖν, παρέσονται ἱππεῖς μὲν τετρωκιςχίλιοι, πεζοὶ δὲ 

; -" 

γοχγὸ αἱ Αϑίδην ἱηοοϊαηΐ, 181} ἀπ ΟΘΙΕ δβὲ δἰϊαΐατη, ἀἢ 5θαυδηΐαγ, ΠΟΙ: 
605 δυιΐοῃ αι ὃ Ῥηγνρ δ, ϑαηΐ, ργορίεν Π ΘΙ ϑροηίππι 5:18, Θαθ650 8686 6ο1- 
Ζαποίατος δἰπηΐ, αὶ δα Οδυϑβίσὶ ρἰ δη! Ἴθτὰ. 56 Χ Τ1]11ὰ Θατίζαπι μα θοῖ, Ρ6]185- 
[5 Οἰγοἰΐον ἀθοῖθβ πλ1}16. Οὐατὰβ νογὸ, οὲ ΟἸΠ 65, οἱ Ῥαρῃϊαροηδβ, Πἰοδὲ 8γ- 
ΠΕΒΒΙ 5[ηΐ, ΠΟῚ βοαπαίΐαγοβ αἰθηῖ. Θιιοά αὐΐοτη δ Αβϑυσίαπι αἰτποί, αὰϊ οἱ 
ΒΔΡΥ]οΊ, οἱ γο] απ Λβϑυυῖαγ Ροβϑιαθί, ἀποίαγαην θὲ ὁ α 6} ΔΥΡ  ΊΓΟΥ, 
Θαμ 65 ὩῸΠ ῬΘΙΟΙΟΥΘΒ5 νἸΡΊΠΔ] τ] 1115 : ΘΌΓΓ5, 58ΐ βοῖο, ΠΟ Ρ α165 ἀποθη- 
τἰ5 ; ρϑαϊίεβ. νϑγὸ, τιξ ορίπου, ρϑγηῃγϊίοβ : δὲς ςογξὸ σοηβαθν Ἂν, οὗμη ἤἥπος 
Ὠοβίγοβ. ἰηνδα!. οἷ τὰ, ἴηι νγβ, ποβίπμυ δαυϊέθβ 6556 δὰ βαχαρίθβ 
ΤΉ Π6, ροϊαβίας νογὸ οἱ βαριἀγῖοθ Ρἰατοβ ἀποθητῖβ. τ] 5. Αρα νογὸ, 
ασθπ ἐμαγιιηλ ΠΟΡΙΔΥΙΠῚ 815 6556 πιο ἢ Μράογμιη, ᾿παυϊξ, βαηΐ Θα]- 
ἴ65 Ὀ]τγῸ5 ἀθοθηι τ Π1θ15 : με ταϑίς δἰ βαρ ἐαυ} ἴῃ ποβέγᾷ πη] ὰ6 γορίοηε 
ἐοτίἀϑϑὸ ([ογϊηΐ βαχδρίθα τ }]6, ΑΌ ΑΥΈΘῺ 15, ̓ παυϊξ, απ ΠΟΘΒ. βιιπὶ ἤηϊ1- 
1]. Θαυϊτατ γα αυδίαογῦ αὐἀογιηῖ, ροαϊξαμι νἹρτητὶ τα ]]}}1ὰ. 1οἱ5 ἐὰ, ᾿παιΐέ 

ἃ ὋὉ δὲ ᾿Ασσύριος, ὅτο.} Τξοοία ΟταίϊΟ Π15 
δἰσαοίαγα, υὐ ἄξει ἰασάγηιβ, ροβίαϊαί. ἘΠ 
Ἦδηο βδῃὸ Ἰδοίοηθτη χροΐ Μ15. Βοάϊοὶα- 
Ὧὺ53 : φαδηη ἰϑιηθὴ δά6ο ὩΟῊ τοὶ ΘΠ ἀδ πη 
Ῥαΐο, αἴ ΠΟῚ Ῥοββὶπι ΠΟῚ 5 ΒΡ] ΟαΥῚ δα 8Ὁ 
οἰδποϊοβὰ πἰπηλὶς Πἰργασὶϊ Δ] Ιου] 5 βοα αἰ αΐθ 
Ῥτοίδοίατη, αὰοὸ Ὠἰχηϊγαση Δ Ὁ ὉΠΊΩΪ ἀνακο- 
λυθίας οἱ 50] 5οἰβυὴὶ ρουίοιϊο ΧΘηορἢοη- 
6} ἑαἱατη ργορβίαγοί, 5'6 ἃ {8}} ἤοὴ δοΐ ἰ5 
ΔΌΧΙΪΟ. ΜΘΙΟΥ δάθϑὶ ἀοίθηβου, [,ποϊὰ- 
ΔΒ ; φαθιη Υἱάο γϑοΐαγη ααδγίϊ Ἰοοο σαϑβ 
Θαπιθομπίθην, ἴῃ Ὠϊαϊορο Νορί. οἱ Νεχοϊά, 
Ῥ. 107. Νηρ. ᾿Αλλὰ κἀκείνην σῶσαι δεήσει χα- 

ριςάμενος τῷ Διονύσῳ, ῬΓῸ δεήσει σὲ σῶσαι γαὰ- 
ρισάμενον, ἕο. Ἐδδοα δυΐθηη ἈΠ ΘΥΙΠῚ, 
«Ελαηυχη 801}. η΄ Ηϊἰβίου. Απηΐτῃ. 110. ἰν. 
ΟΡ. 306. Ῥ. 82. Εαϊΐ. ΤίΕαγ. Ἢ τῶν Ἰν- 
δῶν γῆ φασιν αὐτὴν οἵ συγγραφεῖς πολυφάρμα- 
κὸν εἶναι ὃ Ἧ ἕζο, Πιαὰ οἴδιῃ ϑίορμα- 
ἯΠ8 ΘΟ ϑ ἀδυα ἀτὴ οε86 τηοπῃοΐ, βρρηὸ 

ἀνακολεθίαν ἢ} Ἰϑηχοαϊ ἀρ ΧΘΠΟΡ ΠΟηΐοθια 
γΘΡοσῖγὶ. ΝΠ] ἰἀτηθὴ Ῥυοία δ ΘΧΘΙΏΡ]8 ; 
Ὀῖηδ ἰξιλαγ ἄδῦθο ᾿πουϊθηΐα : Οὗτος δὲ, ὃν 
ὥετο πιςόν οἱ εἶναι, ταχὺ αὐτὸν εὔρε Κύρῳ φι- 
λαίτερον ἢ ἑαυτῶς ᾿Αναῦ, Ἰἰ0. ἱ. Ρ. 159. 
ΑἸΐοσαση οχίαϊ (Εοοη. Ρ. 478. Οἱ δὲ φξ 
λοι, ἣν τις ἐπιςηται αὐτοῖς χρῆσθαι ὥςε ὠφελεῖ- 
σθαι ἀπ᾽ αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἴναι ; ϑ᾿1Π|ΐ- 
᾿ῖ χηοάο Νοιχηϊηδεϊν πὶ Δθσοϊαΐαμα δριζ 
Ἐνδηρ. γ ΡΟ  ΠλῈ5 ; ΦΟἢ. νἱ. 39. 
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτᾶ, ὅχο. 
ΧΥΪ. 3.--ο-------ῖγα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ 
αὑτοῖς, ἔςο. δΙα]ὸ ετρὸ αγοίαβ αἰϊφαθ Βὰ- 
7αβιποάϊ Ἰοουτοῆοβ ΗΘΟΥΑιβηῖ8. 8ΠΠ1ι|- 
ΤΘΓΔΉ 5 6586. βἰαἰαθγαηί. ΗΟ γοίδυσὶ 
ἀθθομπέ βἰμηῖϊθ5. Ἰοααθηαὶ ἔοσμιαϊο, δρυὰ 
Ναί. χὶϊ. 30. ἴμπ0. χαὶ. 8. Φομὴ. υἱῖ. 38. 
Αοῖ. νἱῖ. 40. αἴχαδ αἰαὶ ραβϑίιη ἀρὰ Ν. 
Τ΄ Ἰοσὰ, ἴῃ ατῖθιι5. πογαϊῃηδίίνιϑ οσῖαξ 8Ὁ- 
50] 11|5. , 
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δισμύριοι. Λέγεις σὺ, ἔφη ὁ Κῦρος, ἱππέας μὲν ἡμῖν εἶναι 
μεῖον ἢ τρίτον μέρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱππιχοῦ, πεζοὺς δὲ 
σχεδὸν ἀμφὶ τοὺς ἡμίσεις. Τί οὖν , ἔφη ὁ Κυσξάρης, "ὁλί- 
γοὺς νομίζεις Περσῶν εἶναι, οὃς σὺ φὴς ἄγειν; Αλλ᾽ εἰ μὲν 
ἀνδρῶν προςδεῖ ἡμῖν, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴτε καὶ μὴ, αὖθις βουλευ- 
σόμεθα; τὴν δὲ μάχην μοι, ἔφη, λέξον ἑκάςων, ἥτις ἐςί. Σχεδὸν, 
ἔφη ὁ Κυωξάρης, πάντων ἡ αὐτή. Τοξόται γάρ εἶσι χαὶ 
ἀκοντιςαὶ οἵ τ᾿ ἐκείνων καὶ οἱ ἡμέτεροι. Οὐχοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ἀχροξολίζεσθω! ἀνώγκχη ἐςξὶ, τοιούτων γε τῶν ὅπλων ὄντων. 
᾿Ανάγχη γὼρ οὖν, ἔφη ὁ Κυωξάρης. Οὐχοῦν ἐν τούτῳ μὲν, ἔφη 
ὁ Κῦρος, τῶν πλειόνων ἡ νίκη πολὺ γὼρ ἂν ᾿γᾶττον οἱ ὀλίγοι 
ὑπὸ τῶν πολλῶν τιτρωσχόμενοι ἀνωλωθείησαν, ἢ ὑπὸ τῶν ὀλίγων 
οἱ πολλοί. ἘΕἰ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ὦ Κῦρε, τί ἂν ἄλλο τὶς 
χρεῖττον εὕροι, ἢ πέμπειν εἰς Πέρσας, καὶ ἅμα μὲν διδασχειν 
αὐτοὺς ὅτι εἴ τι πείσοντω! Μῆδοι, εἰς Πέρσοις τὸ δεινὸν ἥξει, 
ἅμα δὲ αἰτεῖν πλεῖον ςράτευμω , ̓Αλλὼ τοῦτο μὲν, ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος, εὖ ἴσθι, ὅτι οὐδ᾽ εἰ πάντες ἔλθοιεν ἸΤέρσωαι, πλήθει γε οὐκ 
ἂν ὑπερξαλοίμεθα τοὺς πολεμίους. 'Ῥ μὴν ἄλλο ἐνορῷᾷς 
ἄμεινον τούτου. ᾿Εγὼ μὲν ἂν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἢ εἰ σὺ εἴην, ὡς 

Ογχιϑ, δα 65 ΠΟϑίγΟβ ἰουᾶ ραγίθ θαι! δί( δ Ὠοβίϊα 6556. ΤΠ ΠΟΥΘ5, ΡΘαΙ65 
νογὸ αἰπη! ἀἸατὴ οἰγοϊτου δογεηι μοαιὶξαίϊ 5 ραγίθη. υἱὰ ᾿ρίταν ἢ αἷς γαχὰ- 
το8, Ῥαυςοβηα αὐεδὸ Ῥείβαβ 6556 δ θ᾽ Γαγῖ5, α005 ἀθοοτο (6 αἰοὶβὺ Ὑογὰμα 
ΠΟ15, ἱπααῖϊξ Οὐυταϑ, ΔΠ ὈΥεοίογθὰ τ1}6 511 Οριι8, Π6 6 6, ροβίμαο ἀδ! θογαὰ- 
Ῥιηισ : ΤῊΪῊΪ δυΐθηη, ᾿παυ]ῖ, α185 511 5 ΠΡΌ ΪΟΥΙΠ) ΡΌρΡμδ5 ταῖο ΘΧΡΟΙΪΟ. 
Ῥτορὸ οπηηϊαπ, δἰ Ομνάχαγθβ, δϑὲ θαάθυη. Ναῃ {Πογαηι οἵ ΠΟϑΟῚ ηίος 
ΒΆΡΊΈΓΔΓΙ δαπί εἰ ἰδουϊαίοτοθ. (Οὐὐτῃ εγρὸ, αἷἱΐ Ουγαβ, μα πβιηοα! βιηΐ ἀγτηᾶ, 
ΘΙ ἂϑ ΡΌΡΤΙΑΓΘ ΠΘΟ6556 οὐἱτ. Νίϑοθββα βδηὲ ογὲξ, αἱἱ γαχασοβ. Ηΐϊς [ρὶ- 
ἴα, ἱπαῦ γταβ, ΠΠογυτα ογὶξ νἱοΐογια, (αὶ ΠΙΟΤῸ Οΐυγο5 Γαϑυϊηΐ  χηυ]ὸ 
οηΐτα οἰ δ ἃ θ᾽ 5 ρααοὶ, νυ] γ θι15 σοηΐδοι!, ρϑυιθσιηὶ, φαᾶγα ἃ ρϑιοὶς 
ῬΙυΓα5. 951 εἰρὸ, Ονγο, ἱπαυϊΐ, δῖος 56 γὸ5 παθβοαΐῖ, αὐ14 αἰϊαα τπϑ] 5 α15 
ΤΘΡΕΟΥΓΟ ροϑϑιῖ, συὰπι 8 Ῥογβα5 υἱλ τη ἰτἰαγηιι8, θὲ δίπλα! Θ05 ἀοσθαμλι5 Ο418- 
τηϊαΐθτα δὰ Ῥειβαβ ρϑηθίγαίιγαιη, 51 Μ 6615 αἄάνεσβι αὐ δοοιἀου, βιπυ ]α6 
Τα ἤογθ πῇ Θχογοϊζαηι ροβίι!θτηιβ Αἴ πος αἰ! 461, ᾿πηυέ νγὰβ, οογὸ 5οῖαξ, 
ὯΟ5 ΤΠ ἀπ 6 Ποβίθϑ ΠῸΠ 5 ρογαΐαγοβ 6556, οἰ πηϑὶ ῬΘυβὸθ τπηϊνουϑὶ νϑηϊδηΐ. 
Θυϊὰ Ἰρίτηγ δἰ, φμοαῖ τ θ] 5 μος δ], νἱάθ5 ἢ Ἐ)αυΐάθχῃ, ἱπαυϊ Οντιιβ, 5] 

ἃ ᾿Ολίγυς νομίζεις, ὅτ ο.1 Τὴ ααϊ(18 ΄φαϊθ8- ἰρ86 6 αἰθρδϑ δἀάμποοσε; αἱ 1185 ποβίγα- 
ἄατα Θχϑιηρ ατῖθυ5 Ἰδρίίαν οὐκ δηΐο ὀλίγυς, 
πύλη, ϑίθρμδπο οἱ 1,οποϊανίο ρυφοιαηΐ- 
Ὅμσ8, οτθὶ, Ηἰἷο οὐΐοτῃ Ἰοοὶ 5ϑηΐθηζϑχ 
5. πηογργοίαίασ : Μιγδίαν υἰϊάθ, αἰΐ, 
Ογάχαγοβ, Ογγη δὰ Μεάογαγη Αὐτηο- 
πἰοσυτηαι6 οορίδ8, ΠΟῚ οἰϊατη Ῥογβίοαβ δή- 
δίῖσοσθ υλρυορίογ 80Ὀ]1οἱ: ἰηίουγοσαη- 
ἀο: Φυϊά ογξο, ὑυγτοῖ Τὰ πὸ ἴατη οχὶ- 
5129 ΔΥΌ γατῖθ 6456 σορΙα8 Ῥρυβίοαβ, 4085 

ξταχῃ Ὠυλθγ. ΠΟη δἀδυροδηΐ 
Ὁ Εἰ συ εἴην) [πὰ ἀϊνογϑα ὶσ, αἱ βΒο]δῃΐ 

εὐγαηΐ68, ΘαἸίογ68 ἱπίοχργοίθβαιθ ΔΟθαπηΐ. 
ἴη ΕἸου, οδαϊί, Ἰορίίαν εἰ ἔχοιμι. ἴῃ ΑἸά. εἰ 
σὺ εἴην, ἔχοιμ. Ἰωθυηοίϊανιι8. γθοθρίϑῃην 
βαῃὸ ᾿δοϊοποιὴ ἴῃ ϑυιἃ ᾿πίογργοίαϊ 6 86- 
αυυίΐ5 681 ; αἵ τρᾶγρίηϊ Π88 οἰΐδπη, εἰ ἔχοι- 
μιγ) εἰ οἰσύην ἔχοιμι, ΒΟΥ ΡΒ, ϑίορῆδπο 

ψυ]σοΐο, βου ρίυτα Ἰδοὺ ἤοτὼ 80} 1σοῖ, αὐδᾷ 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ Ψ 
σάχιξα ὅπλοω ἐποιούμην πᾶσι ἸΠέρσαις τοῖς προςιοῦσιν, οἷάπερ 
ἔρχονται ἔχοντες οἱ παρ᾽ ἡμῶν, οἱ τῶν ὁμοτίμων χωλούμενοι. 
Ταῦτα δ᾽ ἐσὶ, θώραξ μὲν περὶ τὼ ςέρνω, γέῤῥον δὲ εἰς τὴν 
ἀριςερὼν, κοπὶς δὲ ἢ σάγαρις εἰς τὴν δεξιάν. χὰν ταῦτω ὧα- 
ρωσκευάσης, ἡμῖν μὲν ποιήσεις τὸ ὁμόσε τοῖς ἐναντίοις ἰέναι 
ἀσφαλέςατον, τοῖς πολεμίοις δὲ τὸ φεύγειν, ἢ τὸ μένειν, 
οἱρεζώτερον. Τάττομεν δὲ, ἔφη, ἡμᾶς μὲν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς 
μένοντας" οἵγε μέν τ΄ ἂν αὐτῶν φεύγωσι, τούτους ὑμῖν χαὶ τοῖς 
ἵσποις νέμομεν, ὡς μὴ σχολάξωσι μήτε φεύγειν, μήτ᾽ ἀναφρέ- 
Φεσθαι. Κῦρος μὲν ὅτως ἔλεξε" τῷ δε Κυαξάρη ἔδοξέ τε εὖ 
λέγειν, καὶ τοῦ μὲν λείους μεταπέμπεσθαι οὐχέτι ἐμέμνητο, 
παρεσχευάζετο δὲ ὅωλα τὸ προειρημένα. Καὶ σχεδόν τε 
ἕτοιμο ἦν, ἃ τῶν Περσῶν οἱ ὁμότιμοι παρῆσαν, ἔχοντες τὸ 
ἀπὸ Περσῶν ςράτευμα. "Ἔνθα δὴ εἰπεῖν λέγεται ὁ Κῦρος, 
συνωγουγὼν αὐτοὺς͵ τάδε" ᾽ 

«᾿Ανδρες Φίλοι, ἐγὼ ὑμᾶς ὁρῶν, αὐτοὺς μὲν χαθωπλισμέ- 
( γοὺς ὅτω, καὶ τοῖς ψυχαῖς παρεσχευασμένους, ὡς εἰς χεῖ- 
“ρος συμμίξοντας τοῖς πολεμίοις, τοὺς δὲ ἑπομένους ὑμῖν 

᾿ς 

“Ὁ 

πὶ 

Θφ56 1} (αἱ ἴα, φαὰπη ρυϊμη τη. Ῥε βῖ5 οχηηϊθιιβ πὰς νϑηϊθη 5 οὐ μδηιοαὲ ἴα- 
Ὀχϊσδηάα συχάγθιη ἀυτηδ, 4.8} 1005 Ἰηβίγαοἵ νθηϊαπΐ ὃ ΠΟϑΈ 5 1ϊ, αἱ ὁμιόσιμιοι 
ΔΡΡϑΙἸδημίαγ. Ἐπὶ νογὸ βυηΐ, Ἰουῖοα οἰγοὰπη ῬΘοίι5, ἴῃ τηδηι ἰδονᾷ ςουΐυπι, 
ἴη ἀδχίγᾷ σορ15 νεὶ βθουγβ.: ἢδθ0 51] ρδγανουῖβ, ΘΠ ΟἿ65 υἱὖ ΠΟ Ρ18 συσ ΠοβΈθι5 
ΘΟΏΡΤΘΑΙ ἑαυ ἰδοϊπιὸ ἸΙσραΐ, οἵ ποβίθιυβ ἐρδ8 ἰογεῖ ορίδὈ}Π 18 ἵαρογθ, αυὰπ 5Ὁ- 
βἰβδίθσο Αὺ Ὧοβ αυϊάρπι ἰρ508, αἰΐ, δα νθυβὰβ 605 οἰ  ]οσδπηι5 αἱ συ βἰβίθηΐ : 
ΟΧ 115 δυΐοτῃ αὐϊσαηαι Πιρουϊηΐ, ΠῸ5 νΟὈΪβ οἱ δαυϊθι5 δα υ θαΐπιι5, εἰ οἷβ πθς 
ἴάρετα ναοί, πρὸ σοηνουῖ. ὔΟὐγὰβ αυϊάθπι δὰ ἤπης τποάτπι ἀἰββθγυϊξ : οἱ 
ΟΟὐγαχατῖ νἱβὺ5 δϑί γϑοίὸ ἀἴσογθ, ἔφ αὐδὸ πα απ ἀ6 ῥ᾽ αγ θ05 ἀγοθββθηεϊ 
γηθηξ ποι ἰδοϊθθαΐ δι] 15, 5δὰ ἀυτηα, ἀθ αυΐθυ5 πηοαὸ ἀϊοίαπη, ραγαθαΐ, 
Ας φα οἂηι ργορὸ 8πὶ ραγαΐα ϑδβϑθηΐ, Ῥεβαγιπι δάθγαμέ ὁμιόφιμοι ἀποθηΐο5 
Θαπὶ αὶ ἃ ῬοΥβ15 ηυϊέξοδαΐμν οχϑγοϊϊαμι. 6] τὰ τη ΟΥΤαβ ἰδθς, 118 σοηνοῦσδ- 
τἰ5, γουθα ἴδοϊβϑα ρου θθίαν: ᾿ 

“ Ἐῆρο νο5. αυϊάθηη, δηιιοὶ, οἂπι 516 δὲ 'ρ505 δυγηδΐοβ, οἵ δῃϊπηῖ5 ραγαΐος 
ἐἐ ψιᾷόγθη, αἴ 4] πιὰ πι5 σαπὶ Ποβίϊθιι8 ΘΟ Πβθυταγὶ οββοῖϊβ, Ῥοῦβὰβ νογὸ, αὶ 

υὐι5. Ἰοαποηαϊ βϑηθυ β Υἱχ δἰ ἃ δσχθι- 
Ῥίυγη οχίασο Ραϊαυγοῖ  ἀηἀδ 858 ΤΏ8]16 αἷΐ, 
φὺχῃ ἀοοίβ αφυϊουβάδτα υΥἱγῖβ, ἰθσοσα, εἰ οἱ- 
σύην ἔχοιμι γ6} ρΡοί 8. οἰσύαν. Ὠϑγὴ ὅπλα οἱ- 
σύϊνα, αὐ ῬοΥεὶΣ 185, ρα ΧΟΠΟΡὨΟὨΐΘ ΤΏ, 
116}}. 110. 2. Ἰοξίχηυβ, δ Ἰἰοοὶ μ}ὰ5 ἀ6- 
Ῥγδγαίίοπθ οὐ πιιρϑίου 8 σοηὐθοί 8 ἤΠδο- 
τοηὰδβ; πὰπο δὰ ἰπθπάδγη αυδη τοι ηυϊ- 
χη 5 Ἰδοϊοπδιη Ὑϑη τι 8. Λοοῖρο ἰθι ταν 
Ἰοουοηΐ8 μὰ} 8 Θχοιρὶα, ἃ ϑίθρηϑῃο 
ἀοϑιάογαΐα : Παρμενίων δὲ πρῶτος εἶπεν, ᾿Εγὼ 
μὲν, ὧν ᾿Αλέξανδρος, ἔλαδον ἂν τὰ διδόμενα:------ 

Ὃ δ᾽ ᾿Αλέξανδρος ὑπολαδὼν εἶπε, Κἀγὼ, εἰ ΠΙαρ- 
μενίων ἣν, ἔλαθον ἂν. ὈϊοάοΥ. ὅ1ο. ΒΙΌΙ. 
Ηϊἰϑι. 1. χυῖ. Ρ. 5351. Εαϊε. ἘΠοάομη. 851- 
1} τηοᾶο ΑΥΤΪΔΠῸΒ : ̓Αλόξανδρον δὲ Παρ- 
μενίωνε ἀποκρίνασθαι, ὅτι διστε ἄν, εἴπε 
Παρμενίων ἦν, οὕτως, ὅτο, 11. 2. ἀ6 ΕΣ; “αὶ 
ΑἸοχ. Ρ. 101. Ἑαϊῖ, ατόμονυ. Νϑβα δἰϊίον 
ῬΙΟτΟ 5 ἀδ ῬυγηθηϊοὨΐΒβ σοϑ}} 10, οἷ ΓΘ - 
δἰ 118 ΑἸΘΧϑηατὶ γθθροηβίοῃ ; Ἔλαϑον ἄν, 
εἰ ᾿Αλέξανδρος ἤμην. Κἄγῶ νὴ Διὰ, εἶπεν, εἶ 
Παρμενίων ἤι»ν, Τ᾿, 9, ῃ, 180, 



ΚΥΡΟῪ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Β΄. 7 

“ Ἰπέρσας γινώσχων ὅτι ὅτως ὡτλισμένο; εἰσὶν, ὡς ὅτι προσω- 
"ἐς σάζῳω ταχθέντες μάχεσθαι, ἔδεισα μὴ, ὀλίγοι φάντες, καὶ 
ἐς ἔρημοι συμμάχων συμπίπτοντες πολεμίοις πολλοῖς, πά- 
ἐς ῥοιτέ τι. Νῦν οὖν, ἔφη, σώμωτο, μὲν ἔχοντες ἀνδρῶν ἥχετε 
“οὐ μεμπτά᾽ ὅπλα δὲ ἔσαι αὐτοῖς " ὅμοιο; τοῖς ἡμετέροις. 
“ Τὰς γεμὴν ψυχὼς αὐτῶν ϑήγειν, ἡμέτερον τὸ ἔργον. "Ἀρ- 
“ἐ χοντος γάρ ἐςιν ἐκ αὐτὸν μόνον ἀγαθὸν ξινωι, ἀλλὼ χαὶ τῶν 
“ ἀρχομένων ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως ὡς βέλτιςοι ἔσονται." Ὁ 
μὲν οὕτως εἶπεν" οἱ δ᾽ ἥσθησαν μὲν πάντες, νομίζοντες μετὼ 
πλειόνων ἀγωνιεῖσθαι εἷς δὲ αὐτῶν χαὶ ἔλεξε τοιοίδε" ἥ 

- ἸἈΑλλὼ ϑαυμαςὼ μὲν, ἔφη, ἴσως δόξω λέγειν, εἰ Κύρῳ 
“ς συμξουλεύσω τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτων τὼ ὅπλω λωμξάνω- 
“ἐ σιν οἱ ἡμῖν μέλλοντες συμμωχεῖσθαι. "᾿Αλλὼ γινώσχωγὼρ 
“ἐ ἔφῃ, ὅτι οἱ τῶν ἱχωνωτάτων καὶ εὖ καὶ καχῶς ποιεῖν λόγοι, 
“ἐ ὅτοι χωὶ μάλιςο ἐνδύοντωι ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀκϑόντων᾽ καὶ δῶρο; 
“ ἣν διδῶσιν οἱ τοιῦτοι, κῶν μείω τυγχάνῃ ὄντω, ἢ τὼ πωρὼ τῶν 

τς ψῸΞ Βϑαυπηΐαν, δ᾽ αϑηηοαϊ διτη 5 Ἰηβίτποίοβ δηϊπηδἀνθσίθγθη, αὐ 2 ποδέθηι 
ἐς βαρτιαγθ, ηἶδὶ αὖ 60 αὐὰηι ἰοηρ 5βἰπηὸ σΟἸ]οσδῖ1, ΠΟη ροββθηΐ, νου 5 βυτα 
“ ηἢ, 51 ραυοῖ σοηβίβίογθεβ, θὲ 61}: 500115 ἀθϑεία! [ἢ τηᾶρηδπλ ΠΟΒΏΌΠΣ 
«( τυ τ πἀϊηθι ἱποιάθγειβ, δάνευϑι αυἱὰ νΟθ]5 ονθηϊγοῖ, 981 νεγὸ δὲ φοῦ- 
“ἐ ρογᾶ, ἱπααϊί, νἱγόστπι παι ου!ραπάα υοδίδοιηι τὰ δἀἀισθδηΐεβ δ 6ϑι8 5 
ἐἐ οἐ 1115. ἀυτηα ποϑίσΙ5 5: Π}}}1ἃ [αΐαγα, βαηῖ. 90 δυΐθιυ δογὰπὶ Θχαουϑηΐυν 
ὦ δῃϊτηΐ, 688 8οϊζοοέ τιοβίγϑθ δγεγὲ ραυτίθ5. Ἐἰδὲ δηΐτη δ᾽ 15 αα] στ ᾿ρουῖὸ 

. “΄ οϑῖ, ποῇ βεῖρβιμι ποὺ θΟΠῸ ΠῚ ΓΘ θΘΓΘ, 5θα θοῦ δἰΐδην απ 5 ὈΥϑοθϑὲ 
(ὦ ρυγαπὶ ῬΈΓΟΓΘ, αὐ 1} ααὰπη ορίπι: δναάδηί.᾽") Ιπ πυπο τηοάστη Ογγμς 
χυϊάσχῃ ἰοαυυίυ5 65: : 11 νεγὸ βσαν]βὶ βιιηΐ οπῖηθβ, αυδά 56 Ρ]υγθ5. ἰῃ ρυρηᾷ, 
806ῖ05 Πα υγο5 ΔΥΌ ΓΥΘΠΐΟΓ 2 ὉΠ115 δυΐθη 6Χ 115. Ὠυ) αβπιοα! οἰΐαηι νοῦθα 
ἴδε: ὁ 

“ Ἐϊαυϊάθπι ζογίαϑϑὰ, αἰἷΐ, τηῖγα φιράασηιν ργοΐθυγο ν᾿ άθθου, βὶ σοηβὶ ᾿ὰη}" 
δ Οντο ἄδγ νϑ πὶ, οἱ ΔΙ ’Ιαυ!ὰ ΡΥῸ ΠΟΡ15 ἀϊοαΐ, οὗ) ἀγγαα 0 ρ5ουῖης 1] 
“ἐ ᾷο5 Ὀ6111 500105 Πα ΠΣ] βαηυ5. Αἴ ΘὨΪΠῚ ΒΘ Π110, ἱπαυΐ, ΘΟΙΠῚ ΟΥΔΙΪΟ- 
“ὴ65 αὐΐθι5 οἵ δὰ θοποβοϊυμι ργφϑίαδηἀυχῃ οἱ δὰ ἰοράθηάυηι τπᾶχὶπια δϑί 
“ἐ (ουϊία5, Ρ] τ πη τ 1 ἁἀ! ΘΠ 1Π| Δηΐπη05 ρθη θίγαυ : [α 65 οἰϊα πὶ 51 Π111- 
ἐέπογα ἰαΥρίαπίυγ, ἰοδέ ὙΠ] οΥα, 5:ηῖ 115 αυϑθ ἃ ραν 15 σοπ ἀ ΠΟ η15 ΠΟυλ ΔΙ θι15 

ἃ Ὅμοια τοῖς ἡμετέροις] ϑίορμδηυ5 ἰορὶξ 
ἡμετέροις, ΘΆ Τηοχ οἰϊατη ὑμετέρον, ῬΥῸ ἡμέτε- 
ρον τὸ ἔργον. ἘΠ᾿ οὕπη 60 ἴαοὶξ ΜΆ. Ἐΐοη. 
Αἱ οχ ργυξοράθηζθυ {1115 νυ ]8, ὡς τάχιςα 
ὅπλα ἐποιυμὴν πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιῆσιν; οἹάπερ 
ἔρχονται ἔχοντες οἱ παρ᾽ ἡμῶν, ὅχο. γτοοϊὸ 
Μδταλ 5 Ῥουίυϑ ἡμετέροις Ἰδροη ἄτη σΟ]]1ρὶ, 
Ἦος ἴρβυπὶ οἵ οχ αγὰ ᾧχτιν Τα Ὡρραχοί; 5ἷο 
Θοΐτη 'ρ86 Ογγυϑ ἰηξγὰ, δὰ Ῥογβὰβ νευρὰ 918- 
οἶθη8, ἀἰοἱξ, ᾿Ἔ ξεςι δ᾽ ὑμῖν λαβοῦσιν ὅπλα, οἵάπερ 
ἡμεῖς ἔχομεν, ἕτο, “Ἡμέτερον ἀυΐοτῃ ἔργον, ποη 
ὑμέτερον, ἰοσδη πῃ), {ππὸ οἴπηΐυγα ἔοτὰ ΠΌΧΤΟ- 

τὰ σΟ 56 5.5, ἐπι γ68 ἦρθ δριμαὸ ἀοοοί : 
81 5ίδίϊηι βεαυϊίυχ; ᾿Λρχοντος γάρ ἐςιν, ὅς, 

Ὁ ᾿Αλλὰ γινώσκω γὰρ, ὅ..1ὺ ἴῃ οαμάθι, 
[ογὰ βϑηξθηξίδιη ἀραιὰ Ἐπυτὶρίἄθι ἩδουΡρα, 
μἰ5. νϑυβῖδυ8, 4108. τὲ ἱπϑίρηθβ {Ππϑίτόβαυδ 
Ιαᾶαί Α, 61} 15 110, ΧΙ, σ, 4, 

Τὸ δ᾽ ἀξίωμα, κἂν κακῶς λεγῃ τὸ σὸν ᾿ 
Πείσει" ““ Λόγος γὰρ ἔκ τ᾽ ἀδοξούντων ἰὼν, 
Κἄκ τῶν δοκούντον, αὐτὸς ὦ ταυτὸν σθένει. 

. ρον, 295, οἱ βοῇ 



γ ΞΕῈΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“ ὁμοίων, ὅμως μείζονος οὐτὼ τιμῶνται οἱ λαμξάνοντες. Κα; 
“ γῦν, ἔφη, οἱ ]έρσω! ποαροχληθέντες ὑπὸ Κύρο πολὺ μᾶλλον 
“ ἡσθήσονται, ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν παραχολούμενοι" εἴς τε τοὺς ὁμοτίμους 
“ χωθιςάμενοι, βεξουιοτέρως σφίσιν ἠγήσοντωι ἔχειν τῶτο, ὑπὸ 
“ βασιλέως τε παιδὸς καὶ ὑπὸ ςρωτηγδ γιγνόμενον, ἢ εἰ ὑφ᾽ ἡμῶν 
“εἰς τὸ αὐτὸ τῦτο ἄγοιντο. ᾿Απεῖναι μέντοι ἐδὲ τὼ ἡμέτερα χρή" 
“ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ δεῖ τῶν ἀνδρῶν ϑήγειν πάντως τὸ φρόνημα. 
“ Ἡμῖν γὰρ ἔςαι τῦτο χρήσιμον, ὅ,τι ἂν ὅτοι βελτίονες γέ- 
“ἢ γωντῶι. Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος χαταθεὶς τὼ ὅπλα εἰς τὸ μέσον, 
κοὶ συγχωλέσας πάντως τὸς Περσῶν ςρωτιώτας, ἔλεξε τοιάδε" 

ΚΠ ἤΑνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς κωὶ ἔφυτε ἐν τῇ ἀυτῇ ἡμῖν χώρᾳ, 
“ χαὶ ἐτράφητε" καὶ τὼ σώματα γε ἡμῶν ὅδεν χείρονω ἔχετε, 
“ἐ ψυχάς τὲ ὀδὲν χωκίονας ὑμῖν προςήχει ἡμῶν ἔχειν. 'Τοιῦ- 
“σοι δ᾽ ὄντες, ἐν μὲν τῇ πατρίδι αὶ μετείχετε τῶν Ἰσὼν ἡμῖν ὄχ, 
“ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπελαθέντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ τὼ ἐπιτήδειο; ἀνάγκην 
“ ὑμῖν ξινωι πορίζεσθαι. Νῦν δὲ ὅπως μὲν ταῦτω ἕξετε, ἐμοὶ 
“μελήσει, σὺν τοῖς Θεοῖς" ἔξες! δ᾽ ὑμῖν, εἰ βάλεσθε, λαξὃσιν 
“ ὅπλα οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν, καὶ εἴ τι χείρονες ἡμῶν ἐςὲ εἰς 
“ σὸν αὐτὸν ἡμῖν κίνδυνον ἐμξοΐνειν" χῶν τι ἐκ τότων χαλὸν 
“ χρύγοθὸν γίγνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιῶσθαι. "ὸν μὲν ὃν 

“ὁ οὔονιηξιν, ταυιθὴ δα θ᾿] γ 15. ἐρβιϊμλαηΐ ἀοοϊρίθηΐθϑ. δηλ νοὺ Ῥουβῶ, ἰῃ- 
«ς εξ, τη ]τὃ πὰ ]οῦῖϊ ἡπουηα!ζαῖο αὐποϊθηίαν", ΟὙΤιιΒ 605 δῖ σοπογίαϊαβ. Πιθυϊξ, 
(ἐ φαὰηι ποδία 1 {Π|5. «αϊαίατα οβϑϑαί οοπουίαῖίο : δὲ ἴῃ θογαμῃ ααΐ ὁμότιμοι ἃρ- 
ΕΒ] απίμιν οὐ ἴπθην σοορίαί!, δοποοῖμηι ᾿ς. 508 Ὀ 1 15. 5:81 ΤῈ δα βεϊπγε- 
κε δυΐ, δὶ δὲ. ἃ ΠΠῸ γϑρὶβ οἴ ἃ ἐπιρδγαΐουθ ργοβοϊβοδίαν, απ 5] ἃ πο ὶς 
"ὁ αὐ ππης ἰρβίπα ρυαηίπην Ῥγοταονογθηΐαν, Νεϑῆὰδ νογὸ 11 αθεββα ἀθθθηϊ 
"ε σαδρ ΠΟΒΙΥΪ δηΐ ΤΠ ΠΟΥ δ : 566 οὐμηϊηὸ ααονὶδ πιο νἸΓΟΥΙΠ) ἈΠΙΠΠΟΒ δχ- 
τε ἀοῦΘΥο ορουίοε, υϊσαυϊα δηΐην Πογαμ νἱγίατ! ἃοσθββοσῖξ, ἰᾷ ὁ τὸ ηθ5- 
"ε ἰγᾷ ποτ.) Ἰίαααθ Οὐγὰϑς ΓΗ 15 ἴῃ πιθάϊο ἀθροβ 5, δίαιιθ οπιηΐθιι5 Ῥει- 
δάση ΤῊ} ἰ θ5 σοηνοσαῖ5, Πα] βιηοαϊ ογαϊϊοπθη ἢ θα : 
Τη ϑᾶδοιῃ : Ῥεγβῶθ, ποιβουπι ΓΘρΡΊΟΠΘ νῸ5 δὲ Παίϊ ϑϑίϊβ οἵ δάμοαῖὶ ; οἱ 

δε σογροΥα σαϊάθηη ποβίσὶβ ἢἰμ110 ἀδίογίογα μα θδ 5, δηϊμηύβαιμδ ααδὸ αἱ ἢο5- 
“ἐ {γ|5 ὨΙΠΙῸ ἱρῃμανίογοβ παθθαιῖβ οοἠἤβθηϊαπουιι οϑί. Α]65 δαΐθηι οἷπι 5115, 
ἐ ῃ ραϊτϊὰ «υϊάθην ρᾶγ] ποῦ ίβοιν Θοπ 0 η6 ΠΟἢ Θγαῖ15, πο ααδα ἃ ὨΟὈῚς 

ει ὁ η8 ΤΘρΡΕ]ϑὶ οββοιβ, βοὰ «δα ν 15 νἹοῦ πη αἸ ΘΓ ΑΣΘ ΠΘΌΘΒΒ6 δϑβοῖ. Αἱ 
ἐἐησπηο υἱ ἢερο αὐϊάθη οηιῖα ψ αὐ οἱξαηι διπὲ πϑοδβϑαγῆα νΟὈΪ5 βιρρε- 
“ἐ ταηΐ, τϊῃὶ οὐγὸθ οαϊτ, α115. ππναπεῖθιιβ : ν 8. ἀπΐθηι [1σϑῖ, βιαυϊάσμ ἠ{ἃ ἰἰ- 
"ε Βαθτῖς, βυυη ρτῖβ. ΠΑ} 1 πῸ5 ΘΙ βίδτηιιβ ἈΥΠῚΪβ, ΘΕ δὶ ΠΟΡῚ5. Δα, ἰὴ Τὸ ἀθ- 
“ὁ ἸΘΥΟΓΟ5. 51115, ἸΙάθπι πορίβουμι ρέση ῬΟΓΙ ΘΟ πα) δά ἶγο : οἱ δὶ αυϊὰ ἱπαὰξ 
κε ῬΥϑοΟΪΑΥ οὲ Θχ τ] ΟὈ σοῦ, ρατῖα πουϊδοαπη ῥχωηιῖα, τἀ παπᾶτη αυΐ ἰΐξ 
ἐς αἸΡῺΪ Διο 15, σοπβθαλὶ. ΕἸ ἰτηνογὸ (ΘΠ ΠΟΥ ἃτιρασίο, ΝῸΞ ΠπΟΟΊΙ6 58 ΡΊ- 

- ᾿ Ἢ 

ἃ "Λνόρες ἸπΠέρσαι, ὅπ ο.7] ἘΓυϊιβπιοὰϊὶ Ρ]6- αιϑι15 δδὲ ϑουϊρίου Εναηρ ΘΙ ΙΟ.5, Δοῖ, Σ, αν 
οηδοίιϊοὰ Θοτροὶ ἰδ] ἰούμιτᾶ, Οταβοῖβ, "Ανδρες Γαλιλαῖοι, τί, ὅτ, 
ΟΥ̓Δ ΟΠΘ πὶ ὨΑὈΙ δ τῖβ, θογσ πὰγη [Αγ ΠΑ Τὶ, 
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“ ωρύξθεν χρόνον, ὑμεῖς τε τοξότωι χοὶ ἀκοντιφρυὶ ἦτε, καὶ 
“ ἡμεῖς" χαὶ εἴ τι χείρος ἡμῶν τοῦτα ποιεῖν ἦτε, δδὲν ϑαυ- 
ἐς μαςόν" ἃ γὼρ ἦν ὑμῖν σχολὴ, ὥςπερ ἡμῖν, τότων ἐπιμελεῖδ- 
ἐῤῳ,. Ἔν δὲ τῇδε τῇ ὁπλίσει, ἐδὲν ἡμεῖς ὑμῶν προέξομεν. 
“ Θώραξ μὲν γὼρ περὶ τὼ σέρνω ἁρμόζων ἑχάςῳ ἔςαι, γέῤῥον 
"ς δὲ ἐν τῇ ἀριςερῷ, ὃ πῶντες εἰθίσμεθω φορεῖν, μάχαιρα δὲ ἢ 
“ σαάγορις ἐν Τῇ δεξιῷ, ἢ δὴ ποίειν τὸς ἐναντίος δεήσει, ὀδὲν 
“ἐ Φφυχαττομένδς μή τι πωίσαντες ἔξαμάρτωμεν. Τί ὃν ἂν ἐν 
“ἐ φότοις ἕτερος ἑτέρο ἡμῶν διωφέροι, πλὴν ἐν τόλμῃ: ἣν ὀδὲν 
κε ὑμῖν προςήχει ἥττονω ἡμῶν παρέχεσθαι. Νίχης τε γὰρ 
“ ἐπιθυμεῖν, ἡ τὼ χαλὼ παντὰ καὶ τὼ ἀγαθὼ χτᾶται χαὶ 
“σῴζει, τί μάλλον ἡμῖν ἢ ὑμῖν τὩροφήχει; Κράτϑος τε, ὃ 
“ σάντα τῶ τῶν ἡττόνων τοῖς κρείττοσι δωρεῖται, τί εἰχὸς ἡμῶς 
“ μᾶλλον ἢ χκωὶ ὑμᾶς τότο δεῖσθαι. Τέλος εἶπεν, ᾿Ακηκόατε 
“ χάνταω᾽ ὁρᾶτε τὼ ὅπλω πάντα ὁ μὲν χρῆξων, λαμξανέτω 
" σαῦτα, κωὶ ἀπογραφέσθω πρὸς τὸν ταξίαρχον εἰς τὴν ὁμοίαν 
“φάξιν ἡμῖν ὅτῳ δ᾽ ἀρχεῖ ἐν μισθοφόρο χώρῳ εἶνωι, κωταμενέ- 
“ἐ σὼ ἐν τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅτλοις. Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν" ᾿Αχέ- 
σαντες δὲ οἱ Πέρσαι ἐνόμισαν, εἰ πωρωχωλόμενοι ὥξε τὼ ὅμοιο 
πονοῦντες τῶν αὐτῶν τυγχάνειν, μὴ “ελήσϑσι ταῦτο; ποιεῖν, 
δικαίως ἂν διὼ σαντὸς τὸ αἰῶνος ἀμηχινᾶντες βιοτεύειν" χαὶ 
ὅχω δὴ ἀπογράφονται πάντες, ἀνέλαξόν τε Τὼ ὅπλα πάντες. 

᾿- 

Κ ταΥἹ δὲ Ἰασυϊαίΐοτεβ, απθηγχαδιηοα μη εἰ Ὧ05, ἔα ϊβί 18: ααοά 51 ἴῃ δαρὶεϊς 
“ 7ασυϊίδᾳιο ταϊτίθη 15 τηϊηὺὰδ αυὰπι 1105 ΘΓ Θγαῖ!5, ταϊϊ πὲ πλίγαπι 24 υἱ- 
“ ογὶ ἀοδοὲ ; πθαὰδ δηΐμ νΟὈ5 Π15 αγξὶδιι5 5βιμἀϊοπὸ Ορογᾶπι ἀαγ6, ρου πἀὃ 
“ἃς ΠΟΡΪ5, οἴἴπι οσαΐ. Αἴ ἴος δγτηδίυγεθ βΌΠοσθ, ἰ ἢ] ΠῸ5 ΡΟΪΟΙΈΒ 
“Ξ ψΟὈ]5 θγίτηυβ. Νϑῆι υπϊου!αιδ ἀρίι5 οὐἱξ ἱπογὰχ εἶγοα ρϑοΐα5, ἴῃ ᾿νᾶ 
“ χγάπι βουΐατη, αὐοὰ ΟΙΏΠ65 σοβϑίδιθ σοηβιθυ ηι8, 'ῃ ἀοχίγᾷ σ᾽αθίυ5. να] 
“ἐ ββουγί5, αυᾷ ἔρεϊθηαὶ ποδὲβ ἐτιηΐ ποϑῖθβ, τη ηἰτηὸ νϑυθητ 5. ἠδ ἰοι5 Ὧ05- 
“ τγῖ δθδύγθηῖ, ΟΘυϊὰ ρίαν δβί π΄ 8, απὸ. Δἰἴπ8 Ὠοβιυ πα 4} 11 ρΓοθβίδγο 
“αὶ ροῤϑῖξ, ΡΥ Ίου διἀδοίατη ἢ αὐδπὶ νῸ5. ΠΟῚ ΤΪΠΟΥΘΠῚ αιὰμη 05 ΘΧἢ θΘ 6 
“ ἄροοί, Νίαιῃ οἱ νἱοϊογίαπὶ θχρείθσθ, αξ θομα ἃς ργεοϊαγα οπηηΐα ραγαΐ 
“ δὲ σοπβουναΐ, οὐ" ΠΟΘ τηὰρὶ5 αιδτ νοῸ8 ἀθοθαΐ ἢ [1 οἷν σἱοίγοὶ ροϊθηιᾶ, 
“ αὐξ ἰλουϊαίο5 ἀδνιοίογ τη ΟΠ η65 νἱἹοίουῖθυ5 ἀοηαΐ, ΠΟΒ15. Ορυβ 6558 Πηᾶἃ- 
“ ρὴ5 αὐάτη γοΡΊ5, ταιῖοη! 51: σοηβοηίαποιπη ἢ ᾿Γαηάοια αἰχὶς, Αὐάῖϑεῖς 
“ οἵπηῖα : ἈΓΤΠἃ. ΟΥΩηΪΆ ΘΟΟΥΏΪ 5: ἐϊ8 4] ἱπαϊροὶ, οα σαρϊαΐῖ, ποπιέπαιμθ ἀριιὰ 
“ φοΒουβ ργδϊδοίαπι ργοβίθπαο ἴῃ ουηάμηι ποΡίβοιπι ογάϊηθηι βου θαΐωι: 
“ἐ ουἱϊ νογὸ τηθγ ΘΔ. πε ἐδ Ἰοσυτη ἴθποσο δαῖ δῖ, ᾿ῃ βου} 5 ΔΥΤῚΪ5 πιᾶ- 
“πραῖ ἐπάϊμξι8.) ἘἮτρο Οὐτὶ νεῦρα ἐπουιηΐ : Θυς οἂπι αὐ ΐββοηΐ Ροιβῶ, 
6 56 αὐργαδαπέιν οτηηθι αοίπεία τοἰαΐῖογα. ἴῃ σϑγιμὰ ἱπορὶᾷᾶ οἱ οροϑίαΐθ 

“ ἀσίατο5, 5] [πν 181] Ὁ ῬΌΓΟ5 βυβοϊρίοπο Ἰαθοτο5 σαάθηι οοηδδαπογθηΐαῦ ργῶ- 
πιῖα, πΌΏ ῬΑΓυΙ 586 ηΐ 5. ἴδ 4110. ΟἿΏΠΟ5. ΠοΙηΪη8 δια 5πηΐ Ῥτοίδσθ5), οπηπόϑαυθρ 
σήοὺ ΔΥΥπα ἈΠ ρΌΘΓΙΠΙ, ᾿ λ 

τ 
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᾿ς Ἐν ὦ δὲ οἱ πολέμιοι; ἐλέγοντο μὲν προςιένωι, παρῆδῶν δὲ 
ἐδέπω, ἐν τότῳ ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος ἀσχεῖν μὲν τὼ σώματα τὼν 
μεθ᾿ ἑαυτῇ πρὸς ἰσχὺν, διδάσκειν δὲ τὸ ταχτικὼ, ϑήγειν δὲ τὰς 
ψυχὰς εἰς τὼ πολεμιχά. Καὶ πρῶτον μὲν λαξὼν ποωρὼ Κυα- 
ξάρα ὑπηρέτας, προςέτωξεν ἑχάςοις τῶν ςρατιωτῶν ἱχανῶς, ὧν 
ἐδέοντο, σάντω πεποιημένω, πωροσ'χ εἶν" τῦτο δὲ πωρωσχευαίσας, 
θδὲν οὐτοῖς ἄλλο ἐλελοίπει, ἢ ἀσκεῖν τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον" 
ἐχεῖνο. δοχῶν χατωμεμοωθηκένωι, ὅτι ὅτοι χράτιςοι ἕχαφω γίγ- 
ψονσῶι, οἱ ἂν ἀφέμενοι τῷ πολλοῖς προςέχειν τὸν νῦν, ἐπὶ ἕν 
ἔργον φράπωντωι. Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν πολεμικῶν περιελὼν καὶ 
τὸ τόξῳ μελετῶν κωὶ ἀκοντίῳ, χωτέλιπε τῦὅτο μόνον αὐτοῖς, τὸ 
σὺν μωχαίρῳ καὶ γέῤῥῳ καὶ ϑώρακι μᾶάχεσθοι. Ὥςνε εὐθὺς 
αὐτῶν παρεσχεύοσε τὰς γνώμας, ὡς ὁμόσε ἰτέον εἴη τοῖς πολε- 
βίοις, ἢ ὁμολογητέον μηδενὸς ἀξίος εἶνωι συμμάχους" τῦτο δὲ 
χαλεπὸν ὁμολογῆσαι, οἵ τινες ἂν εἰδῶσιν ὅτι ἐδὲ δι᾽ ἕν ἄλλο 
σρέφοντωι, ἢ ὅπως μάχωνται ὑπὲρ τῶν τρεφόντων. ᾿Ἐτι δὲ 
πρὸς τότοις ἐννοήσως ὅτι περὶ ὁπόσων ἂν γένωνται ἀνθρώποις 
Φιλονειχίωι, πολὺ μᾶλλον ἐθέλοσι ταῦτα ἀσκεῖν, ἀγῶνάς τε 
αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων, ὁπόσα ἐγίνωσκεν ἀσκεῖσθαι ἀγαθὸν 
εἶνωι ὑπὸ ςρατιωτῶν. ᾿Α δὲ προεῖπε, τάδε ἦν᾽ "ἰδιώτη μὲν, 

80 

Τηίογϑα νοῦ ἀτιπὶ ποϑίοβ δανθηΐατα ἀϊσθγθηΐαν, πθο ἀαπὰ ἰαπιθη διἰθββθηΐ, 
Οὐγχὰβ βαογαμη σΟΥρΟΥὰ δά ΤΟΒῸΓ Θχθγέθγο ηἰζθαΐαγ, οἵ, θο8 ατι85 δα αϊ56ῖ- 
ῬἢΙηδγα τ Παγθὴν ρου θηΐ ἀοοθγθ, οἱ δα γτὸ5 Ὀ6} 1085 ΔηΪπη05 αοθγθ. Ας 
ΡΥΪμλὰ πα. αὐϊάθηι ἀοοαρίϊ ἃ Οὐυὑάχαγα τη] δ 115, προ γαν οδἷβ οἱ βίησυ 5 
τ ΠΕΡ ὰ5 ἀραηα ὃ οτπηΐα, ααἰθιθ. Ορὰβ. οββοί, ραζαΐα βιρρθαϊαγθηΐ : αὐοὰ 
οὗμχ ἐξὰ ουγᾷβδοι, ΠῚ} ἈΠ] 0515 φεϊἰεϊθιδ ἀροπάπηι τοι αϊ, φαὰπα αὐ 1 
ΤΟ Όι5. Ὀ6]11ο]5. 8686 ΘΧθυοθυθηΐ : ααρρα αυἱ {Ππ4| 51:01 νἀογθίαν ἀηϊτηδάνου- 
{1556 ΒΙΏΡΊΠΙ5 τη μηὺ 605 ἰὴ ΤΟ θι15. ΕἸΟἱ ργϑοδία ἢ ἸΒ5Ί 05, αἱ πηϊ550 ἕδοίο 
ΡΙασίπι βιμάϊο, δα πηδῖ γθμ Δηϊτηιπὶ σομ νου θυθηΐῖ. (υΐη οἰΐᾶμπι εχ ἱρϑβὶς 
γΘθι5 8 ὈΘΙΠὰπὰ Ρουθ ηΓΡ5 βυθ]αίᾷ βασι ἀπά] Δ ο]απἀἸα6 Θχθσοϊζαίοηθ, 
ἢος δοίην 1115. ασοηπάμηι τοιαῦτ, αἴ ϑ]ααϊο οἱ βουΐο᾽ δὲ {πούᾶςοθ ἐπδέγμοξέ 
Ρυρπδγθηῖ, Πίααιίδ βἰαίίμι 516 δοῦαμη Ὀγεθραΐανὶξ δηΐπηοβ, τὐ νοὶ οοιϊηϊηὶὶπ 
οαπι ΠΟΒθ.15 σοηρτοαϊοπμήμπηι δέαξιονθηΐ, ν6] ἰαϊθπππ 86 μα 5. πὶ θεὸ 
ἩΙΟΙΏΘΏΪΙ 5ΟΟΪΟ5 6556: ἢος διίθιῃ [αι υ] σγάνο δέ ἐἰλ8, ααἱ ἰίατη πα] ]ατὰ οὉ 
Οδιιβ8 } ἃ}1} 58 ηὐγαηΐ, ααὰμῃ οἱὴ ῥτὸ 115 ρασηθηΐ αἱ νἱσίαμῃ ργεθθθηΐ. Ρις- 
ἰογοὰ, σὰπι οἱ ἰπ πηθηΐθπὶ νϑηϊγοῖ Ποιηΐϊηθ5 ἴῃ 115 πιὸ ΠΡΟ ΗΒ 56 ΘζΘγο το, 
ἀθ. αὐθιι5 σοη ΘΠ ΟΠ 65. ἐπὶ φουηυϊα!οη6 σΟΠ  αποῖϑο ἱπίθυ 0505 Πδβοδηζ, 
οογδηἶ ἃ ΘΓ ΓΘΓΙΠ. οὐ ἴτ τα ̓παἰχὶς 115, Ἰὰ 41 0115 ΘΧΘΥ θυὶ τα ΠΠ65 Ὁ616 
6556. Ἰυά!οαγτοί. Ἐγαηΐ δὐυΐοπι μεθ, απ ἱπα!σεθαῖ : σγθραγῖο ἡ, οἵ 

ἃ ᾿Ἰδιώτῃ μὲν, ἑαυτὸν, ὃὅς6.}ὺ Ὑυϊκὸ, ἐδιώ- οδ588 Ταοτὶξ αἀᾶογο. ϑϑά οὗϊῃ ΥῸΣ ἀγαθὸν 
τῇ μὲν ἀγαθὸν ἑαυτὸν παρέχειν ἐυπειθὴ, ὅζα. 
Ῥαβϑιηὸ: πδηλ 51 ἀγαθὸν εἰϊ τοϊΠηρδηάα, 
ἀἰδιίποιζο δηΐθ δᾶ; οἱ ροβῖ παρέχειν, ΘΥὶξ 
Ῥοηδηάδ : 4αϊη οἵ, ϑίθρῃηδηο οοηβθηΐθ, οο- 
Ρυϊαξίνατη Ραγ Ο]Άτὰ ὁ.) δῃΐο εὐπειθῆ, π6-. 

Βίορμδηο οὐ ᾿ιθαποίανϊο 5 βυαϑρθοίΐα, ἃ 
ΡΠ ΟΙΡΏΟ πὸὴ γτοἀδαΐαγ, ἴῃ Αὐρθηΐου. 
Τηροϊβί. οἀϊοπίθιι8, οἱ Μ5:. Βοάϊ. πο [6- 
ξαΐαγν, Παπὰ ἰοιηθτὰ οί, φαδά εἱ Ἰοοῦτα ἴἢ 
τοχία ἀοποβαῃ τι βία ΙΓ 08. 

. 
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ἑαυτὸν παρέχειν εὐπειθῆ τοῖς ἄρχουσι, καὶ ἐθελόσονον, χαὶ Φι- 
᾿ λοχίνδυνον μετ᾽ εὐταξίας, κωὶ ἐπιςήμονο, τῶν ςρατιωτιχῶν, χαὶ 
φιλόκαλον περὶ ὅπλα, καὶ Φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιότοις" 
πενταδάρχῳ δ᾽, αὐτὸν ὄντω οἷόνπερ τὸν ἀγοιθὸν ἰδιώτην, καὶ τὴν 
πεντάδα, εἰς τὸ δυνωτὸν, τοιαύτην πωρέχειν' δεκωδάρχῳ δὲ, τὴν 
δεχάδω" ὡςαύτως δὲ λοχαγῷ, τὸν λόχον" ὡς δ᾽ οὕτως ταξιάρ- 
χῳ" ὡς δ᾽ αὕτως ἑχάξζῳ τῶν ἄλλων ἀρχόντων, ἀνεπίχλητον 
αὐτὸν ὄντα ἐπιμελεῖσθαι! χωὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρχόντων, ὅπως 
ἐχεῖνοι αὖ ὧν ἂν ἄρχωσι πωρέξϑσι τὼ δέοντο, ποιοῦντας. ᾿᾿Α6- 
λα δὲ πρὄφηνε, τοῖς μὲν ταξιάρχοις οἱ χρατίςας δόξαιεν τὰς 
τάξεις παρασχευάσαι, χιλιάρχϑς ἔσεσθαι τῶν δὲ λοχαγῶν, 
οἱ χρατίςος, δόξαιεν τὲς λόχος ἀποδεικνύναι, εἰς τὼς τῶν τα- 
ξιαρχῶν χώρας ἐπαναξήσεσθωα!" τῶν δ᾽ οὖ δεχαδαρχῶν, 
σὸς χρωτίςες, εἰς τὼς τῶν λοχαγῶν χώρας χκαταςήσεσθαι" τῶν δ᾽ 
αὖ πεμπαδαρχὥνᾳνὡςαύτως εἰς τὰς τῶν δεχάρχων" τῶν γεμὴν 
ἰδιωτῶν τὰς χρατιςξεύοντας, εἰς τὰς τῶν πεμπαδαρχῶν. Ὕ πῇρ- 
χε δὲ πῶσι τότοις τοῖς ἄρχϑσι, πρῶτον μὲν ϑεραπεύεσθαι ὑπὸ 
σῶν ἀρχομένων ἔπειτα δὲ χαὶ ἄλλωι τιμαὶ, αἱ πρέπεσαι 
ἑχάςοις, συμπορείποντο. ᾿Ἑπανέτεινε δὲ χωὶ μείζονας ἐλπίδας 
σοῖς ἀξίοις ἐπαίνε, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἀγαθὸν μεῖζον 
φαίνοιτο. ἸΠροεῖπε δὲ νικητήρια χωὶ ὅλωις ταῖς τάξεσι, χαὶ 
ὅλαις τοῖς λόχοις" χαὶ ταῖς δεχάσιν ὡςαύτως καὶ τωῖς πεμπά- 

Ῥτεοίδοι5 586 ορϑαϊοπίθιῃ οχῃιθογεί, δα ἰϑθογαϑ ᾿τηρίρστιμ, δα βαθδαπάα ρμοτῖ- 
οὐἶα, ογάϊηθ ἐαηιθη βουναῖο, ρυοτηρίστη, ρουϊζαπι γουιηλ τα Πα γΠ, ἴῃ 81- 
τη 5 δἰδραηξῖςα βία ἀϊοβαμα οἱ ἢ ΒυΪαϑηηοαἹ τορυβ ομληθ5. [αι 15. ἀν] τὴ : 
αυϊηαίι νἱγοστ ργϑοίθοϊο, υἱ δὲ ἴρ56 ὈΟΩΪ ηοἶδἐϊ8 ΘΥΘΡΆΥῚΪ ΤΟΥ 56 σΘΓΕΥΟί, 
οἱ συ! οΠ 6 ΠΏ, ΓΟ νἹΓ}}}, τα] Θγὴ ΘΧ ἢ ογοῖ : ἀθουγοηῖ, αἴ ἀθουν 81 : ΤΩΔΏΙΡᾺΪ, 
ἡππάθηα ἀποίουῖ, τηδπῖρυΐιμ : οοΠουε5. 6 ργεθίδοϊο : ᾿Πἀθιηαια Δ] ἸΟΓΌγη 
Ῥγερίδοίογαπι ποι, τὰ αὖ ᾿ρΡ86 γδργαπθηβίοηθ νϑοδγεῖ, ἔππὶ ἀατοί ορο- 
τάχη υἵ 50 500 ἱπηροῖῖο οοπϑέϊέμξί ἀποθ5, ᾿ρ5ὶ ν᾽οἰϑϑί πη 605 αα θ5 ὈΓΘΘΒΙηΐ 
ἴη οἥϊεῖο σοη πογοπί. Ῥυφπηῖα νογὸ ργορομοραὶ, Θοπουγίαμη ἀυϊάθπι ργθ-᾿ 
Ζεςτῖ5, υἱ 4] φοΠογίθ5 ορεταβ το 1956 νἹἀθγθηίαν, {Ἰρυηὶ ἤδγθηΐ : οἱ αἰ-᾿ 
θὰ ΘΧ μηδ η]ρ.  ΟΥυτη Ργοοίδοι 5 11, 4] τηδηϊρυΐοβ οἰἴδοῖββθ ορίϊπηοβ ν] θυ θη.- 
ἴὰ, Θογθτη ἴῃ ἴοσα βιισσοαογθηΐ, 4] ζυϊδβθηΐ ργοίθοι σοπογίαχαῃ : τυ ἀθοιτῖ- 
Οη65 Πάοπη ΟρΪηΐ, ἴῃ θουιπ ἰοσδ, 5] 5 πογθηΐαν, αυΐ τα Πα ]ογιπὶ ργφ- 
ἔδοτὶ Γαϊδθθηΐ : δέ αυΐπαιθ νἱγογιπι ργοίδοι!, ἴῃ ἀθουγίοπυμη ᾿ἰάθιι: ργθρὰ- 
ΤἹΟΥΌΤ δαΐθτγα πε ϊηξμπιη ῬΥϑοϑι δ η ἰββι ταὶ, ἴπ Θουιπὶ ϑμζϑέϊ μον οηζι" ἴοσα αυὶ 
αυΐπαι6 νἱγογάπη [αἰδδθηΐ ργεθίθοι. ἨΠ5 νογὸ ργείδοι 5. οἠμηΐθυθ ποὺ ἀάο- 
καῖ, υἱ ὈΥϊπηπη ἃ 115 αυΐθι5 ργέθογαηΐ ΘοΙογθηξιγ: ἀοἰηἀὸ Ποποιοβ οἰϊαπι 
611, βίπρι!β σοπνθηϊοπίθβ, πὰ ἀοοράθθαηί. Ουΐη οἱ ΓΙ] ΟΥΘΒ. 5065 ἰατο 
αἰρτΐϑ οϑίοπάοθαί, 5ῖ αὰ βθουίιγο (ΘΠ ρΟΥ [γί πα ππθ]ϊον ἃ] βου. 'Γὸ- 
115. οἰϊατα σΟΠοτ θιι5, τοϊ5η6 τηαπῖριι} 5. νἱοίογ᾽ ργεθιηῖα ργοπιϊϑι ; 6» 
ΟΌΓ15 Ἰἀθπ οἱ (αἰ Ομ θιι5, 51 ργίθοι!α δεεῖ5. ΟὈ ΘΙ ΘΠ 1551 Π}} ΘΟΙΏΡΟΙΙ 68. 
Βρηΐ, δὲ [πὶ 115 {Π12}0 5Π|Ὶ ᾿τερἸοίᾳ 56 ΠΟ π ἰϑϑι πιὸ οχογορυοηί, Εὔταπξ ΔΙ ΡΓΩ 



80 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
σιν, ἐὼν φωίνωνται " εὐπιτότωται τοῖς ἄρχϑσιν ὅσαι, κωὶ πρα- 
θυμότατα ἀσχᾶσαι τὰ προειρημένα. Ἢν δὲ ταύταις τὰ 
νικητήρια, οἷω δὴ εἰς πλῆθος πρέπει. Τοῦτα μὲν δὴ προείρητό 
σε, καὶ ἤσκητο ὑπὸ τῆς ςρωτιᾶς. Σχηνὼς δὲ αὐτοῖς χατεσχεύα- 
σε, πλῆθος μὲν, ὅσοι ταξίαρχοι ἦσων' μέγεθος δὲ, ὥξε ἱκωνὼς 
εἶναι τῇ τάξει ἑκάφη ἡ δὲ τάξις ἦν ἑχωτὸν ἄνδρες. ᾿Εσχήνουν 
μὲν δὴ ὅτω κατὼ τάξεις. Ἔν δὲ τῷ ὁμοσκηνᾶν ἐδόχον μὲν 
αὐτῷ ὠφελεῖσθαι πρὸς τὸν μέλλοντα ἀγῶνα τῦτο, ὅτι ἑώρων 
ἀλλήλος ὁμοίως τρεφομένϑς᾽ καὶ ἐξ ἐνὴν πρόφασις μειονεξίας, 

115 ο)ιϑηιοαϊ Ῥγϑουαΐα νἹοίουὶδο σοπϑέϊξμέα, αυδὶῖα τυ ἰυἀϊηὶ βαηὸ σοηνο- 
πἰπηί. ἘΠῚ ἢφὸς αυϊάθηι ογαηΐ ργθβουϊρία, δία ἴῃ ἢϊ5. 58 Θχϑυοθθδηΐ τ 165. 
ΑΡογηδουΐα, ααοά πυχηθιιμπὶ αἰἰϊηδῖ, ἐοΐ 615 Ἰπβίγαχη, ποῖ ογᾶπξ ργεθίδοςὶ 
ςοΠογίαση : τπδρηϊπαάϊηθ νογὸ ἑαηέα, οὐ 5ἰηρη 5. φοπουε 5 σαρ θη ϊ5 βυΐ- 
Πποογθηΐ : ΘΟ οΥβ ἀυΐοπι 6Χ σθηϊαμ ΥἱΓὶβ σοηδίαθαί. Αἴαμυθ ἢοσ ποῦ σρῃ- 
τυγΙαἰϊπι ἴῃ τ ΘΓ δου} 15 ἀθροθαηί. Εχ ἑαϊὶ ἀσΐοπι σοηταὈθ ηΐο ἢος οἱ ν]άε- 
Ῥαηίυν αὐ ἐπϊαστιην σουτατηθ ΡΟ ΘΡτΟΓΙ σΟΙΏΠΊΟΑΙ, α0α Θοάθηι 56 τηοάᾶο 8} 
ταυτὸ σογηθυθηΐ : ΠΘα 6 ἀδίθυϊουῖβ ΠΟ ΠΟ Ώ15 Ὀγϑοίθχίαὶ ἰοσὺϑ ογαΐ, αξ αυῖς 

ἃ ΕὐπιςόταταιΪ ΞΘίΘΡΒΔΠῈ5 οἱ Τιουμποΐα- 
νἱβ ἀθ Πὰς Ββογὶρίαγϑ, αἱρΙδἀϊϑηΐαν. ἴη- 
ἕο 605 αυϊάθτῃ σοηυθηϊ,, ρίϊοσθτη 6556 
μυῖΐς Ἰοοο οδεάϊογηέϊα φαᾶτη Παεῖ, το ο- 
ἤθὴ. Αἱ [ἰδ γοοὶ εὐπιςότατος οδεαίεηίϊω; 

ΠΟΠΟΠΘΥΩ τι ἰτηδ σοτηρδίοσο ΡΟΌ556 σοη- 
ἰομᾶϊ. δίρῃδηθβ, σοηΐγα, ἄπιςος ῬΧΥῸ 
ἀπειθὴς, οἴ ἀπιςεῖν ῬΥῸ ἀπειθεῖν ἸπγΘ. τὶ Αἷΐ. 
Τηδίαί 16 δουγιὰβ, οὐ ΥἹ ἢ! ἀδυηπαΐ βουρία- 
ΥΔΤῺ ῬΕΥ ἰῶτα 5᾽τρΙθχ, Ὁδὶ ἀθ οδεαϊεηεϊά 
ΒΟΥΏΟ δαί : αἰασὰθ δἀρὸ, υἱ Πὶο εὐπιςόταται 
ἴῃ εὐπειςόταται, Ἰἰὰἃ, Ῥ, 15, οαϊΐ, ποδίγϑ, εὐ- 
πιξότατοι ἴῃ εὐπειςότατοι, οἴ ἀναβ. 110). 11. Ῥ8Ρ;. 
292. οἀϊί. 818, ἀπιςεῖν ἴῃ ἀπειρεῖν, 51.111 
ἀθηϊααθ τηοᾶο ἴῃ 8118 Θ᾽ αϑυλοαὶ ἰοοὶβ ᾿δὸ- 
Ὀοηθτα τίου! ἀρΌογα δββοῦϊί. Νοῦιβ 
Ἠϊης ἰποϊαϊξ, δὰ φιθπὶ βοϊγοπάσση ἵιοχὶ- 
ΘΟΡΥΆΡὮΪ ρᾶγὰπι ᾿αγαθαηΐ. Οὗτϊη αὐΐθια 
ψΙΠά166 ταϊηϊτηδ Πα 5 νἱἀδαΐαγ, διὰ 
Δ Ό5Ύα ἴογο νἰϑαπη 68ΐ, ΠΟΠΠἾ 8 νου Ο Τὰ 
οορηαΐς ΟΥἿρῚΠἾβ. ΘΧΘΏΡ]α ρτοΐουσθ, ας 
Ἰοοίογοτῃ Ρ Υ ἴσο τηοιηοτϑία, δ΄Δαπ δρᾶ 
ἸΝΟΒίγαμη δι γλ}]}1α, Ποογθηΐοση ἔογβϑδῃ ἜΧΡο- 
ἀϊαπέ, Ῥυϊγηὰτῃ ἰριταγ, ααοὰ δὰ γοσθτὶ 
εὐπιςότατος αἰζϊποΐ, Ὁ. 15. ἀ6 ιάε ϑάτὴ ἤοῃ 
ἁποοτηχποάδ Ἰης6}]1σ 1 ῬΟ556 ρυΐδιηιϑ ; οὗγα 
ἢϊ, φαϊ 4}115 ἴῃ ἀἸβοΙ ρ] ματι ἰγαδαπίυγ, 60- 
χύπιαιιο δἀθὸ ᾿γηρογῖο βυι)οϊαηΐαγ, ΠΟῚ 
“Παροὶ ταὶ, φαδτη οδεἀἑοη δα, πογηὶηθ ἰασάα- 
Υἱ βοϊδαηΐ, Ἑαϊθηαυτῃ ἰδτηθη οϑὲ, οδοαϊοη δ 
ἸΝΟΒΙΧΌΓΙΩ 5:0 185: πὸ τη θη ἸΟ Θτὰ ἴϑοοτα : 
ἐἀοόᾳαρ 5ὶ 4ἷβ ἀθδ δὰ νόσθη ἰΠ]ατὴ ἴθ] ἴῃ- 
ἐοΥΡΎΘΔΥΪ γα], 6 δα νθυβου πὶ ΠΟῚ Πἃ- 
ὈΘΌϊ, Αἴ γνοτὸ ααϊη πὸο βθηβὰ 1] ΕΪς 
ΘΟΟΙΡῚ ἀρθθαΐ, ὩΟῺ δϑὲ οὐν 415 ἀμὈϊ οί. 
Ἦσο βοϊιτα γοβίαί, ὉΣ σου πγάτη. ΘἸΔΌΩ 

ἘἸΌΥΙ ΟΥΔΠ65, ἰδ {γγ}}5 ααῦγη τηϑηι 68. 
οΥΡ, ἐαθηΐαν, 58.185 5ϑηϑηὴ 6556 (ΠἸοὸξ ἰογ- 
Βὲ 5βεοὺβ οχϑγηοΐ ΓΘ ΠΟ] αν 115) οδίο μ48- 
τῆ8. ΒΕ ἰρὶταν ΘΧΘΙΏΡ]α βοσϊρίαγα μὲν 
ΒΙΤΆΡΙΟΧ ἰῶτα, 4185 τι|ΠῈ8 Βα ρρραϊέανι 50- 
ῬΠΟΟΙ65, ὉὉὶ ἀθ οδεαίοηϊᾶ, ν6] ργεϑιωηἀᾷ, 
γ0] το οϊθηᾷ, Ἰοαιαα 5 οϑὲ δαοίου : 

Κρ. Τὸ μὴ ᾿πιχωρεῖν τοῖς ἀπιςῦσιν τάδε 
δῖ νουβυτη Θ᾽ ΠΟΙ αϑέθβ βίος Ἔχροηϊί, τὸ 
μὴ ἐπιτρέπειν μηδὲ συγχωρεῖν τοῖς ἀπειθᾶσιν, Ὠϊ5 
δίαειτη δα 115, Ἔλεγον δὲ καὶ τὴν πειθὼ, πὶς ν. 
Απίρ. ν. 225. Εἰ οὐ υϑάθιῃ ΕΔΌυΪ: νυ. θ66 

Ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ 
Πόλεως ἀπιςήσασαν ἐκ πάσης μόνην 

Τάδχι ἰῃ Τυδοβίῃ. νυ. 1198. ᾿ 
Υλ. ᾿ς πρὸς τί πίςιν τήνδε ἄγαν ἐπιςρεφεις ᾽ 

ὍΠΙ πίςις, δοσ πἀ τη ΟὈβουν αἱ ϊοπϑιη 5.00]. 
δᾶ. ν. 295. Αηίΐε. ναϊοῖ, πειθὼ, οἱ γοσὶϊ ἀθ- 
θεῖ οδεαϊογίϊα, ὨΟὴ (αὲ ἸηΐοΥΡΥ68) ἤε5 : ἰά 
ᾳυοὰ 6ἃ 415 Ργροθάιπηΐξ δὲ ἸΟΧ 566 011}- 
ἰὰγ αἰτοη ὰδ Ἰοσϑηΐὶ 5815 σοηϑίδ 1, Ἐ65- 
Ῥοῃάοί οπῖπὶ ἩφίουΪΒ8 : . 

Οὐ ϑᾶσσον οἴσεις, μηδ᾽ ἀπιςήσεις ἐμοῖ ; 
γ, 1199. , 

Ιάρυη Ἡ γο]δ5, ν. 1240. 
--τ- μηδ᾽ ἀπιςήσῃς πατρί. 

οὐ ῥϑιοὶβ ἱπέθυ)θοΐβ, 
Πείθθ. Τὸ γάρ τοι μεγάλα πις ὗσαντ ἐμοὶ, 
"Σμικροῖς ἀπις εἶν, τὴν πάρος συγχεῖ χάρῖϊν. 

Ἐκ 5 δραπαὲ ᾿ἰαιιοί, οὐμηΐπὸ ἔα 5- 
86 Σιουμποϊανι πὶ, οὗταῃ ᾿Ἰοοϊοποιη νυ ]δ- 
ἴατὰ Πα οββουὸ τη δι 6586 δίδοτε ; 
δοβαθ δἀθὸ 55 σοιηϊηοάὲ εὐπιςτότατο: 
αἰοῖ Ῥοββρ, απουατα εὐπαπηα δὲ οοάιθητίδ. 

" 
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ὥςε ὑφίεσθαί τε τινὼ, κωκίω τε ἕτερον ἑτέρδ εἶναι πρὸς τὸς πο- 
λεμίος. Ωφελεῖσθαι δὲ ἐδόκουν αὐτῷ καὶ πρὸς τὸ γιγνώσκεσ- 
θα, ἀλλήλοις ὁμοσχηνοῦντες. ᾿Εν γὼρ τῷ γιγνώσχεσθαι, 
χαὶ τὸ αἰσχύνεσθαι; πᾶσιν ἐδόχει μᾶλλον ἐγγίνεσθαι οἱ δὲ 
ἀγνοόμενοι ῥῳδιουργεῖν πως μᾶλλον δοχοῦσιν, ὥςπερ οἱ ἐν σκό- 
σει ὄντες. ᾿Εδόχουν δὲ αὐτῷ χαὶ εἰς τὸ τὰς τάξεις ἀκριξοῦν 
μέγω ὠφελεῖσθαι διὼ τὴν ὁμοσκηνίαν. ἘΠχον γὼρ οἱ μὲν 
ταξίαρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις " χεχοσμημένας, ὥςπερ 
ὁπότε εἰς ἕνα πορεύοιτο ἡ τάξις" οἱ δὲ λοχαγοὶ, τὸς λόχες" 
ὠςαύτως οἱ δεχάδαρχοι, τὸς δεχάδας" χαὶ οἱ πεμπάδαρχοι, 
τὸς πεμπάδας. Τὸ δὲ ἀχριξὃν τὼς τάξεις σφόδρο, ἐδόχει αὐτῷ 
ἀγαθὸν εἶναι, ζαὶ εἰς τὸ μὴ ταράττεσθαι, καὶ εἰς τὸ, εἰ τα- 
εωχθεῖεν, “)ῶττον χωτωςῆνοαι᾽ ὥςπερ γε χωὶ λίθων καὶ ξύλων ἃ 
ἂν δέῃ συνωῤμοσθῆναι, ἔςι, χῶν ὁπωςᾶν χαταξεξλημένω τύχῃ, 
συνωρμύσαι, ταῦτα εὐπετῶς, ἢν ἔχη γνωρίσματα, ὥςε εὔδηλον 
εἶναι, ἐξ ὁποίως χώρας ἕχωφον αὐτῶν ἐςιν. ἢ Ἔδόχεν δὲ ὠφε- 

80 ποηιῖηα ΥὙϑτο 5515 ἀρογεῖ, οἵ 8115 αἰϊο δα νουβὰβ ἤοβίθβ ἰρῃιᾶν}ὰβ 56. σοσο- 
τεῖ, Ἦος οἴϊαπι οι αἹ ᾿ἰρϑὶ νἹἀθθδηΐιῦ ΟΧ σΟη  ΌΘΧΏΙΟ ΘΟΠΒΘΑΌΌΓΕΓΙ, 
απὸα Πίης ἐαοὶϊἼηιδ 58 τηυϊαὸ σορηοβοθγθηί. Νά εχ 60 απο 58 πόββθηϊξ 
Ἰηΐου 56, Τη8] ΓΘ. ἴῃ ΟΥΠΠθ.15 νεγθουηἀατὴ ΘΧΟΙΪΑΥΙ δ ΙΓ αΐαν : Ἰρηοι] 
νεγὸ 6] 5ιηΐ, αποιδαηοά πηι 11 αἱ ἴῃ ΘΠ θγ 5. νουβαηίαν, δ βορη  δη} 81- 
᾿ηυδηΐαμη ὈΓΟΟΙ ΊΟΓῈ8 6556 νἱἀθπίαγ. ὙΠ]αθρδηΐαν οἴϊδυη οἱ δὰ ἀοουγαίδγα 
ογϊπαμ σΟρΡΉΠΙΟΏΘῖπ σΟὨ ΌΘΥΓΩΪΟ τπᾶρηορογθ [αν]. Ναηϊ ργξοίδοιὶ οο- 
Ὠογέαμη ρογπἀ ὃ 50} 56 αἰβροβὶίαβ σομογίθς παρε θδηΐ, αὖ οὐχ Ῥγοοθάδηϊξ ἴῃ 
ΦΟΠΟΥίσα ΒΙΠΡΎΪ : τηαη! ρα ογυ τ. ἰΐθιη ἀποίογθβ, τη ]ρυο5 : ἀθουυοπεβ [θη 
«ἰδοῦ! : δἵ αυϊπαῦθ νἹγοχιτα Ὀγϑοίδοι, φαϊηοηθ5. ΟΥαϊηθ5. δυΐθπι δοοιι- 
ταῖϊὸ σορΏϊο5 παροχο, 816 δὐιηοάπηι οἱ νἹἀθαίαν 6556, τὰ αὐ ἢΘ Ροτίαγ- 
Ῥαγθηΐαγ, απ υἷ, ΒΙαθδπαο ρογίαγθαγοηίαν, οἰ5 ἐη) ογἀϊπθηη Ὑθϑαταὶ ρ058- 
5θηΐ : ἀυσηηδαπηοάυμ βαπὸ οἱ Ἰαριάθ5. δὲ ἰϊρῃα, αἴ186 σολρτηθηΐαη ἃ ΒΥ. 
τπϊουσηαὰθ ἐπουϊηΐ ἀἸ5] θεία, (ΔοἸ]ὸ 415 ΘοαρηΙΘηΐα 6 ΡΟββιΐ, 51 πα Ὠαθθδηΐϊ 
Ἰηβιοῖα, ππι86 πηϑηΠδδίμμι ἰδοϊαηΐ, οὐ 15 δογτι Ὡπυτηαπούσμα 51} ἰοοὶ, Ηος 

» 

Τὰ δῃϊῃλ ἃ Κεκοσμημένας) ὙΜυϊρὸ κοιμωμένας, τι}]0 
ΒΘΏΒᾺ ΘΟΙΉΙηΟαΟ, υἱ τηῃϊ οατὴ ΘΓΘΡΉΔηΟ 
υἱἀδέαν. 1 βοϊοηοτα, 4αϑτη ἀδγηιι5, [,δττη- 
᾿οἷανίυβ εἴ Οδυρ σα 18. ἴῃ νΘΥΒΙ ΟΠ Ὀ118 511}8 
5ΘΟΌΜ βυηξ; οάτηαια ῬΏΠΘΙΡΩΙ Πἰθγαχη 6χ- 
Μϊθυΐββα οοηϑίαί ; ἴῃ οὐὐπ5 ἱπίουργοίδοη6, 
ογαϊπεβ ογηπαΐοβ, τη 18, δἰ. ᾿ϊοὺΐ, 515 6βί ἴῃ 
Ὡτιηδδά, ἐπιοηδαίϊΐσηα ποϑίγὰ πο 16 νΪ8. 
Ῥοττγὸ, γϑυθυτη κοσμῦμαι ΤΟΙ ]ΠἸαγ 65: Αὐο- 
του θα, στα χα Πἰαγω ἀδβου θη ογάϊη68. 
Ἡυ7ὺδ τοὶ ἸοσΌρ]65 ἰδ 5ε18 δοί Ἡουμθυιθ; 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ᾽ ἡγεμύνεσσιν ἕκαςοι. 
ΝΜ λγν γ.1, ἘΠ, 

-- διὰ δὲ τρίχα κοσμηθίντες 
- Βάλλομεν------Οἀγ55, ἰ. 157---8. 
51 ραϑϑῖπι Ροδία, Νδο ΔἸΤΟΥ Ἰοση βου πὶ 

βοϊαΐοο οὐϑίϊοῃὶβ Θουρίου β. 
Ῥιογ5. ΕΑ ]ΊΟ. ἐκοσμεῖτο δ᾽ ἐν τοῖς ἀγῶ- 
σι μετὰ τὴς προμάχυς. Τ. 1. Ῥ. 212, ἘΠῚ, 
Οχοη. ἘΠ ἀθ γαίοσίο οοῆϑα]θ θᾳαοϑβ οἷ 
ὙοΪβοο8. 8 θ ΘΒ5}Ὸ --ττῆτον εἶναι νυμὶσαΐ 
τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον, ἐξῆγε κεκοσμημένην τὴν 
ςρατιὰν καὶ, ὅχο. 'ΤΌΙΩΪ 6] 5461 ἢ 691. 

Ὁ ̓ Εδόκεν δὲ, 8.6.8 Βίχηλοτα ἰοοῦυχῃ δρυά 
ῬΙυΐαγομστη. οὈβογναν 6}. ΤιδιηθοΥτ5 
Βο8, φυοτῃ ἀἰρσησμ, αἴ Π}Ο ἀρροπδίαγ, οΧ - 
᾿ἰδεϊγηαν (.. “Ἢ συντροφία ὥςπὲρ ἐπιτόνιον ἐςτ 
τῆς εὐνοίας, τὸ γὰρ τὰ ϑηρία τῶν συντρεφομένων 
ἀποσπώμενα, ταῦτα ποθῆντα φαίνεται. ἢε εν. 

ριον. Ὁ. 3. Ἐ. 2. Αἴας (ἃ ἸΝΟΒίοΣ 1086, 
Μοι. 1. 2, Ρ. 433. ἐπεὶ αὶ τοῖς ϑηρίοις πόν 
θος τὶς ἐγγίμυεται τῶν συντρὄφων, 
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λεῖσθα, αὐτῷ ὁμδ τρεφόμενοι χαὶ πρὸς τὸ ἧττον ἀλλήλϑς ἂν 
ἐθέλειν ἀπολείπειν" ὅτι ἐώρο, χαὶ τὼ “ηρίω, τὰ ὁμ τρεφό- 
μενα, δεινὸν ἔχοντ πόθον, ἤν τις αὐτὼ διωσπῷ ἀπ᾿ ἀλλήλων. 

᾿Ἐπεμέλετο δὲ καὶ τῦδε ὁ Κῦρος, ὅπως μήποτε ἀνίδρωτοι 
ψενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄριςον χωὶ τὸ δεῖπνον εἰςίοιεν. Ἠ γὰρ ἐπὶ 
“γήρων αὐτὸς ἐξάγων, ἱδρῶτω αὐτοῖς παρεῖχεν, ἢ παιδιὼς τοι- 
αὐτὰς ἐξεύρισκεν, αἱ ἱδρῶτω ἐμελλον παρέχειν" ἢ καὶ " πρᾶξα! 
εἴ τι δεόμενος τύχρ;, ὅτως ἐξηγεῖτο τὴς πράξεως, ὡς μὴ ἐπα- 
νίοιεν ἀνιδρωτί. ᾿Ρῦτο γὼρ ἡγεῖτο χαὶ πρὸς τὸ ἡδέως ἐσθίειν 
ἀγαθὸν εἶναι, χωὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν, χωὶ πρὸς τὸ δύναςθαί τι 
πονεῖν. Καὶ πρὸς τὸ ἀλλήλοις δὲ πρᾳοτέρος εἶνωι! ἀγαθὸν 
ἡγεῖτο τὸς πόνος εἶναι, ὅτι κωὶ οἱ ἵσποι συμπονῦντες ἀλλήλοις, 
πρᾳότερο! συνεφήχασι. ἸΠρὸς γεμὴν τὸς πολεμίας μεγα- 
λοφρονέςεροι γίγνονται, οἱ ἂν ξυνειδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ἡσκηχότες. 

Κῦρος δ αὑτῷ σχηνὴν μὲν χατεσχευάσατο, ὥςε ἱχωνὴν ἔχειν 
ὥς χωλοίη ἐπὶ τὸ δεῖσνον. Ἔχαάλει, δὲ ὡς τὰ πολλὼ τῶν 
σαξιωρχῶν ὃς χωιρὸς αὐτῷ. δοκοίη εἶναι" ἔσξι δ᾽ ὅτε χαὶ τῶν 
λοχαγῶν χαὶ τῶν δεκάρχων τινὰς καὶ των πεμπαδάρχων ἐχὼ- 
λει ἔσι δ᾽ ὅτε χκωὶ τῶν φρατιωτῶν ἔςι δ᾽ ὅτε χαὶ τὴν 
πεμπάδω ὅλην, ὃ χαὶ δεχάδω ὅλην, χαὶ λόχον ὅλον, “χαὶ 

Ῥοιγὸ 1ρ81 νἱἀθθαηΐαν οχ σοηνϊοία σαρίαγ! σομηπιοα!, αὐ πη 5. 8}}1 Αἰ ϊος ἀ6- 
δογογα ν ]]δηῖ : ααδά νἹΔοΥθΩΐ δἰπ Ὀοβίϊαβ, απ ἀπὰ ῬᾶπΟΙ Πα. ΠΠΪΓΟ 5ιὶ 
ἀθβι άθυῖο ἰθπουΐ, 51 415 θὰβ ἃ 56 ἸηνΊ οῖὴ αἰνε Ἰδΐ. ἘΝ 

ἤτος αυοαια ντο οὔγεθ ογαῖ, αἴ Πα 81, Πἰϑὶ οΥ 5 ϑι β5βθηΐ, δα Ῥγδη.- 
πηι οοπάϊηνε δοσθάθγοης. Ναπι νοὶ 605 ἴπ νϑηδ[ ]σΠΘη δατπιοίοβ δά 9ι:- 
εἰου θη τιβαάϊιθ Θχουοθθαΐ, ν6] δ᾽ αβιηοαὶ 405 Θχοορσιίαθαΐ, 4] ΒΕΘΟΓΘΙῚ οἰ ϊσο. 
Σϑηΐ ; ΨΕ] 81 4 Θ[18Π} Τ68 'ρ51 [ουτὸ ἀσϑπάδ δθϑββοῖ, (ἃ 56 ἀπισθηι ἴῃ 68 ἀρϑη- 
αἀἂ ργϑῦθυϊ, αὐ ἀΡβαιθ βαάογο ποη χϑαϊγοηῖ, Ησοο θηΐμ οἱ δα θχοϊίαη πὶ 
Θά6η4] ἀυϊςοδαϊποιη, δὲ δα Βοπδηὶ ναϊδιπαϊηθηι, οἵ δα Ἰαθογῦπι ΤΟΙ Θ ΔΉ Δ} 
{116 ρυΐαθαῖ. υΐη δὰ ος δέϊατη ςοπάποθιθ ἰαθογθβ ἃυ ΙΓ θαΐαγ, τυξ ᾿πΐδν 
856 ΔΗ ΒΙΘΙΙΟΥΟΒ Θββθηῖ, ρτορίογθὰ δὰ δὲ δαὰὶ θοβάθμῃ ἰαθΌ 65 ἸΠΙου 56 
ΒΌΒΕΠΘηΐ65, Ὀ] ΟΠ Θοάθηι βίαγο ἰἴοοο σοηβαθνουϊηΐ, Πὶ Ποϑίθβ βαηδ γτϑαάιη.- 
ΠῚ ἈΠ: ΠΊΟΒΙΟΥΘ5, (1 510] "0518 σΟΉΒΟ]Ϊ βιμχέ, φαὰπι Θρτοσὶ ὃ 56 δύο ΘΧΘγο θυ Ἰηΐ. 

Ογτὰβ δαΐθι ἰἀθΘγηδου 1} 510] ᾿πϑΓιθηάιμ ογανὶ, φαοα φογαπι σα ραχ 
οϑϑδῖ, 4105 8] σοπδη ἰην]αγοί. Ἐπ ᾿μν]αθαΐ ρ]οσιμησῃθ σπου τη ρχς- 
ἔδοῖοβθ, 4105 ἰρϑὶ νβιπλ θϑβϑί Ορουίπαχη : ΠΟΠΠΙΙΠα δι ΘΧ ΤΩ Θ ΠΡΌ ΪΟΥ ΠῚ 
Ῥτείδοιβ δὲ ἀθουγιοηῖθιιβ δὲ φαϊηαιθ νἹγΌγ ἢ ̓ γεοίδο 5 αποβάδῃι : αποβάδηι 
οἴϊατα δἰ σα ο οχ τ" εἰ θιι5 ; δ] απο θεϊαΐη αυϊηϊοποϑηι ἰοΐαηη, τοΐατα ἀ6- 
ουτίδηη, ἰοΐαῃν πιδηϊρυλιμι, σοΠουίθηι εἰθηΐψιο τοίαμπη ἰην!αραΐ. - Την]ζαγο 

ἃ πρᾶξαι] ὅϑ'ς ἰεσθ ἄστη, ΠῸῺ, αὐ ἴῃ γπ]- ἈΦὈ Καὶ δεκάδα ὅλην, 38, 8:6.} ΘΠ οανῖι5 
ξαἰ8, πράξας, τοοϊδ ταοποῖ Τμθιιποϊανβ: ἤξοο γουθα, κα δεκάδα ὅλην, ΔΌ 8118 ΟΠ ἶ58ἃ, 
αποουμι ἴδοογα υἱάδιιιγ ὮΝ ΘΙ Ρ 8, αὶ ἴῃ σοηΐοχίιμι γαουϊἐὃ γϑοθρὶξ ; ραυξι, τ 
γοΥξξ ᾿ ἀρ 6 διμη, δὲ χιυιϊά ορογίεγεί. Ἡσο ἴρ86 αἷξ, φσυιδὰ δοίθ 5 ἃ ΧΒΠοΡρΠοηΐο ἢϊο 
Θιμοηἀα θὰ ϑ᾽θρηδαατη εἰϊαπι, ἴῃ 56- ᾿ 
σπηθᾷὰ δυδ δα! οΥιθ. 56 Ὁ πΠ|ΠῈ 6556 ΠΥ ΘΉΪΟ, 
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τάξιν ὅλην. χάλει δὲ καὶ ἐτίμοω, ὅτε τινὼς ἴδοι τοιῦτό τι 
ποιήσαντας, ὃ πώντας ἐξϑλετο ποιεῖν. Ἢν δὲ τὼ μὲν παρο- 
τιθέμενα ἀεὶ ἴσω ἀυτῷ τε κωὶ τοῖς χωλϑμένοις ἐπὶ τὸ δεῖπνον. 
Καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ σράτευμα δὲ ὑπηρέτας ἰσομοίρους ἀεὶ πάντων 
ἐποίει" ἐδὲν γὼρ ἧττον τιμᾷν ἄξιον ἐδόκει ἀυτῷ εἶνωι τὰς 
ἀμφὶ τὰ ςρωτιωτικὼ ὑπηρέτας ὄτε χηρύχων, ὅτε πρέσξεων. 
Καὶ γὰρ πιξὸς ἡγεῖτο δεῖν εἶνω! τότος, χαὶ ἐπιφξήμονας τῶν 
φρωτιωτικῶν, χωὶ συνετὸς, προςέτι δὲ σφοδρὸς, καὶ τωχεῖς, καὶ 
ἀόκνος, χωὶ ἀταράχος. Ἰρὸς δὲ τέτοις, καὶ ὅσω οἱ βέλτιςο; 
γνομιδόμενοι ἔχοσιν, ἐγίνωσχεν ὁ Κῦρος δεῖν τὸς ὑπηρέτος ἔχειν, 
χαὶ τοῦτο ἀσχεῖν, ὡς μηδὲν ἀναΐνοιντο ἔργον, ἀλλὰ πάντα 
νομίζοιεν πρέπειν αὑτοῖς πράσσειν, ὅσω ἂν ὁ ἄρχων προς- 
Κα ΒΕ τ ᾿ ΩΝ Ἕ 
 ᾿Αξὶ μὲν ὃν ἐπεμέλετο ὁ Κῦρος, ὁπότε συσκχηνοῖεν, ὅπως 
" εὐχωριςότοτοί τε ἅμω λόγοι ἐμξ ληθήσονται, κωὶ πωρορμῶντες 

δυΐθηη δίαιιθ 605 ΠΟποσΘ ἜΧΟΙ θεν 6 50] αΐ, οἵπλ σογηθγοί, ἰΙ,αοβ οὐ ιδηιοαὶ 
αυϊάάδπη ἔδοῖ55θ, αποα 80 ομηηΐθιι5 βΘῚῚ νοϊθθαῖ. θίηρεν νεγὸ δὲ ἱρϑὶ οἱ 
δα οορηδμ ἰην ζαί]5 δεοάθι ΘρΡροπορϑαηΐον ἄδρθ5. ἔπ δχογοιϊ[5 ϑέϊδτῃ τηϊηΐ- 
5.Γ15 δ αᾶ5 ΒΘΙΆΡΕΟΓ Ραγίαβ. αἰβίυ θιθμδ5. ουγαθαῖ: ΠΆΓΩΝ σϑίγθηβθα 1105 
τα ΠἰβίΓ05 ΠΟ τη ΠΟποΙΘ ἀἸρηο5 Θχιβτηδθδΐ, αἸιὰΠη ᾿ΥΘΘΟΟΠΘΒ ἃ Ἰοραΐοβ. 
Ἐποηΐτη 6165 ἢ05 6556 ἀθθει8 ρυϊαβαΐ, γουύμησιιθ α88 Δα τ 1}1165 ρουτηθηΐ 
ρΡοείοβ, εἰ ᾿η 6 Πρ ϑηΐθβ, ααϊη οἰϊαμη σηᾶνοβ, οἵ ο6]6γ 65. οἴ. ᾿ηρίρτοβ, δὲ ἴῃ- 

τϑράοβ. Ῥγείεγθὰ δυΐθπη σθηβαραΐ ΟὐὙσαβ, θὰ τη! ηἸβίυ 18 ἐδζίδ ἰΏ6556 46- 
θ6γθ, ααςοουηααδ νἱγῖβ 4111 Ορίηὶ παρθηίυν δαἀβιηΐ, εἴ μυϊο 5656 δαἀϑιιθίδοογο, 
αἴ πα στη ρα ἀδίγεείεπέ, 56α οχἰβίθηΐ ἀθοθῦθ 58 Ομ ἶϑ, ἀσΘΓΘ αδδοσηαυθ 
556 γ πη ρογαΐου.. 

Ογτὺβ οοσίὸ φυϊάθηη βοιῶρεῦ Ὀρογϑια ἀαθραῖ; υἱ, πη ἴῃ δοάεπι ΘΓ μὰ- 
συϊο, πὰ 655θηΐ, οἵ ᾿σουηἸ5βιπηΐ ἰὴ} βθυηοηθ5, οἱ συ 84 ὈγδΟΪ τιμὴ 4}1- 

οτὰο δἰ. οὐβογγαίαβ ; ραυίτη, φαῤά 6 ῬὨΪ 
ΤΡ ἢὰ5 Θἤλτη, 5815 1 ΗΠ τ18. ΟὙ ΞΘ ΟἱΒ ΓΘ ΡΟ Υ" 
ἴα, 51 ᾿Ἰπξοτργοίαϊιι8, Οδυηθυ 15, διιοίο- 
γτ6 Βίορῃδμπο, ἤῦπο αυοααο Ἰδοίοηθτη ἴῃ 
γαΐοσὶ ΠὈγῸ 86 ὙδρΟυῖβθ6 ἰοϑίαισ, ἘΠ15 
Δα οῖ μοίεδέ ΜΆ. Βοάϊ. ποίου ; ἴῃ 
40, ἴῃ 60 οἰἴδτη αὰο ΟἙΙ ΘγΑΥ 15 805 
δβί, οχίαϊ ἐκάλει Ῥοϑέ πεμπάδα ὕλην, αιοά 
τηϊηϊτηδ ΠΘΟΘΒβΑΥ τὴ σοηβοΐ 5 θρπδηυ5, 
οὗπι ΟΣ ργοσάθη 5. Π11}10 ἠδ ροῖϊο 58- 
ὈδΌΙΤΙ ροβϑὶξ ; οἵ ουϑ, ῃᾶο ἴῃ τὸ, ἠαάϊοῖο 
Ἰφοΐογϑση {Δ ο]ὸ αἀβοηβασιτῃ ραΐο. 

Ἢ “μὴ πλήμέις ἮφΦο β8οτὶρίιγα, ααδιη 
ρτεϑίαμπε ἰὈγὶ οἴηηθ8, ἱτητηθυῖο, τἢ τ ]ῃϊ 
νἱἀρίαγ φυ!Δογὴ, οϑί ἴῃ αὐ] χη Δ 115 το- 
γοσαΐα, ἋὉ] εὐχαριτώτατοι ἰορὶ ἀθΌρτο ρμὺ- 
ἰάτυηξ : δατηηι16 αἰἰοῦ ΤΟΥ ΡΊΩΙ ἀἀβουρδ56- 
τυπῖ, 1ιοσιιηίυγ 4|101: βδαπὸ ἀρὰ Νοι- 
ἐτΉΤΩ ἐυγάριτος οἱ Αἱ δραὰ θα η- ἐν ασιτοῦς, 

ἀθ Ἰθδιίαν οἰϊδτὴ ἀχάριξον ἂδ 60 ᾳιοὰ 
ἡηρτγαίνηη, Θϑῖ, αὰΐ ἐμ)μουηάιηα. ΑΡραὰ Ηο- 
ΤΩΘΓΆΤΩ ποο σου γηοάο βουϊθἰίαν : 

Ξεῖν, ἐπεὶ ἐκ ἄχαριςα μεθ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, 
᾿ς Οἄγϑ5. ϑ΄. ν, 296 Ιά6γη. 

Δόρπο δ᾽ οὐκ ἄν πως ἀχαρίςερον ἄλλο γένοιτο. 
ΟαΥ5. υ΄. ν. 392, 

Θυϊάηϊ ἰρίμαν γοοϊδ Ἰοραίπν οδην εὐχα- 
ριφότατον, ἀΘ 60 απο οβζ 7ιμουυηεἰ 85ληγιιη, ἡ 
Ἑαίοίαν ααϊάδτη Βίορηδπας Ὠιιδτηοῦὶ 
γΟσΔὈ]οσατη, 4:8 Ποιηρὸ γοοὶ χάρις ΟΥἷ- 
δἴηοτα δα ἀσορρίαγη χοίογαηΐ, 886 ἀαρ]:- 
οοἷδ 4101 βουρίθγοση δηϊγηδαάνθχ 580. 
ϑοά, μᾶς ἀο τὸ αᾳαϊ ρὶτγὰ γο 1, αὐ πη ἃ- 
{1005 ἀθαΐ Ἰηΐον 890 σουίαηΐθβ, ΝΟ ΘΟΣ πὰ 
Ὧ1} ταογϑιητ 1165, οἷαι Ααοίογαση υδϑυχα 
εἱ Πάρτῃ. Πρχούσι. ἱποουτιρίασα. ΟΌΡυ 5 
ὨΘΩΐ, ᾿ν" 
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εἷς τὠγαωθόν. ᾿ΑΦίχετο δ᾽ ἂν χαὶ εἰς τονδε ποτὲ τὸν χόγον᾽ 
᾿Αρα γε, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐνδεέςεροί τι ἡμῶν διὼ τῦτο Φοαϊνονται 
εἴνω! "οἱ ἕτεροι, ὅτι, ἃ πεπωίΐδευνται τὸν αὐτὸν πρόπον ἡμῖν : 
ἢ ἐδὲν ἄρω διοίσαεσιν ἡμῶν, ὄτε ἐν τῶϊς συνϑσίαις, ὅτε ὅταν 
3 ,4 Ἁ Ν ’ 7 Ἀν. δ ς ἤ εν ἂν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τὸς πολεμίες δέη; Καὶ ὁ Ὕςαάστης ὑπολα- 
ζὼν εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ὅποῖο; μὲν τινὲς ἔσονται εἰς τὸς πόλεμίθσ, 
ὅπω ἔγωγε ἐπίξωμωι ἐν μέντοι τῇ συνεσίο, δύσχολοι, ναὶ μὼ 
σὸς εὸς, ἔνιοι αὐτῶν ἤδη Φοίνοντωι. Πρώην μέν γε, ἔφη, 
ζυαξάρης ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν ἑχάςξην ὃ ἱερεῖῶ, κωὶ ἐγένετο 
ἑχάςζῳ ἡμῶν τρίω χρέω, ἢ καὶ πλείω, τὸ περιφερόμενα. Καὶ 
ἤρξατο μὲν δὴ ἀπ᾿ ἐμδ ὁ μάγειρος, τὴν πρώτην περίοδον περι- 
φέρων" ὅτε δὲ τὸ δεύτερον εἰςήε; περιοίσων, ἐχέλευσω ἐγὼ ἀπὸ 
τῷ τελευτοῖς ἄρχεσθοωι χαὶ ἀνάπολιν περιφέρειν. ᾿Αναχρα- 
γὼν ὃν τις τῶν χκωτὸὼ μέσον τὸν κύκλον χκατωχειμένων ςρατιωτῶν, 
Μὸ ΔΙ᾽, ἔφη, τῶν δὲ μὲν ἐδὲν ἴσον ἐξὶν, εἴγε ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ἐν 

" 47. 5314 , ε μι ὁ ἢ ἈΚ 5] μέσῳ ὀφθεὶς ἐδέποτε ἄρξεται. Καὶ ἐγὼ ἀχόσως ἠχθέσθην τε εἰ 
τι μεῖον δοχοῖεν ἔχειν, κωὶ ἐχώλεσω εὐθὺς αὐτὸν πρὸς ἐμέ. 
Ὁ δὲ μάλα τῷϑτὸ γε εὐτάκτως ὑπήχεσεν. Ὥς δὲ τὼ περιφε- 
ρόμενοω ἧκε πρὸς ἡμᾶς, ἅτε, οἴμωι, ὑςάτους λωμξάνοντας, τὼ 
σμιχρότωτοω Χελειμμένα ἦν ἐνταῦθα δὴ ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαθεὶς 
δῆλος ἐγένετο, καὶ εἶπε πρὸς ἑωυτὸν, Τῆς σύχης, τὸ ἐμὲ νῦν 

«αὶ φο5 ᾿ποϊιαγοηΐ, ἰ]ϊοογθηῖασ, Πδαπθ ἤσῃς οἰϊατ δἰ σθδηο ἴῃ 5θγηιο- 
Ἐθὴι ᾿ποι1 : ΙΝ τα, νἱτὶ, αἰξ, οεοτουὶ ἐπ) ργορέογοὴ πΟΡῚ5 αἰ δηϊὸ ἸὨ ΘΡΙΟΥῈ5 
ο556 νἱἀθηίαν, ααδὰ φᾷ, φυᾶ πο5, ποη βιιηὶ αἀἰβο ΡΠ ἱπϑίτα Ρ Δη ΜΙΝ ἃ 
ΠΟ ῖ5 αἸογοηί, ἤθαιθ ἴῃ σΟηρΥ βδίριιβ, ἤθαὰθ οὐπὶ αἰτηϊσαπάμμη οὐ οὐπὶ 
Ὠοβέθι ἢ ΕΠ Η γβίαβροϑβ βυβριοίθηβ αἰχὶῖ, Αἱ απα]θ5. αυϊάθην ἴῃ ᾿ιοβίθβ ἐαζογὶ 
5θἴ, ΕρῸ σογίὰ ΠΟΠΌ τ 50ῖο 9 νογαπίαμηιθη ἴῃ ζαρεαγὶ σομβαθιπμα!ηθ 6χ 15 
αυϊάδηη, ργοίδοςὸ, Π]ΟΥΌΒ] ᾽8πὶ ν᾽ ἀθηίασ, ΝΌΡΕΘΥ απἰάθη,, ἱπααῖϊῖ, ΟΥ̓ αχαγοα 
δα 5]ῃρὍ]α5. ΟΠ οΥίθδ᾽ Δηϊπηαηζαπὶ σογρογα τα οθαΐ, δὲ ππϊουϊαιθ ποβίγῶπι 
ἴγοβ ἃ ῬΙΌΓΟ5. σΔΥΉΪ5, αι ΟἸΣΟΠ Θγοθαΐαν, Ρουθ 5. ΟὈνθπθγαηῖ. Εἴ 
σοαάιι5 αι! ἀθην ἃ ΓΘ ΘΧΟΥΒΕ5 Θβί, οὰπι ὈΥϊπιᾶ δαῆι οἰ ΟΠ Π6 οἰγουμηΐξογο- 
θαῖ: οὔπῃ δυΐοπὶ βθουηαὸ ἱπρτοαδγοίαν αἱ Οἰγοαμογγοῖ, [88] ΘΡῸ δμηὶ Ὁ 
ὩΠΪ ΠΟ γα τὶ, δὲ νῖοθ νουϑᾶ οἰγουηζοσγο ΡῚ ἑαπάθηι ταϊ πιην χαϊάαπι ἴῃ 
γιθαϊᾷ σογοπβἰβοιπηθηΐίιηι Θχοϊαπιαη5, ΝΌΪ ἃ ργοίεοϊὸ, αἰξ, Ηὶς οϑὲ ἐθ απ8}}- 
ἰὰ8, 81 ἃ ΠΟΡΪ5, 40] βιιμηι5 ἴπ πηθάϊο, πο παπᾶ ἱποῖρῖθῖ. Θιυοα δρὸ 
οἱπα ἀυι ἴββοπη, ππο]θβιδ (01, νου ηιθαοβ ἀθίθυϊουὶ 6856 οοπαἴο πο, ἃ 6 Θιπὶ 
δ τη6 5ἰαίϊην ἀγοθβδινὶ. Ῥαγαϊ ἴῃ μος {16 τ] ρογασὰπι πιοάεβιὸ. Οὐἱπὺ 
δυο Θὰ αι ΟἰΓΟΙΙη οΓ θδηΐαν δὰ ΠῸ5 ρογνθηϊββοπΐ, ααΐρρῈ αυϊδι5 υἰτίπιο 
βδηὸ ἰσ00 βυμηθηάγη ὀββϑῖ, τη πγ86 Ῥατίο5. Το Ἰοΐδο ἐραηΐ ς τὰπὶ 116 μαϊὰπι 
ν 5115 Θϑὲ ΤΠΒΡ ΠΟ ΤΠΟΘΓΟΙῈ αἰοϊ, οἱ δϑσιηι ἱρ58, Ὁ ᾿ηϊαπαι ἡεδαης [Ογ[Π ΔΙῚ. 

8. Οἱ ἕτεροι] Μιγοῖο γοβϑου θάμ νἱ- ἰϊοπθῖι τηδυρίηϊ ἃάβου θη ἄδη. ΟΌΓΑΥΪ,. 
Φετιιπἑταῖροι, ἘΠ05 Θηἰτὰ Ὀο ἀἰοὶξ Ογτιιβ, ΜΙΏῚ βαηὸ μα ἀϑρογπαμᾶὰα υἱάθίαν : [ὰ- 
ααὶ ἔπ Ὀυϊππὰπη ἃ ἀβοῖ εἰ, ογαπί ἴῃ οτάϊηθθ ἀἰοοέ Ἰοοίου. 
τῶν ὁμοτίμων, φιόδβαιιο ἀάδο ἴῃ ΒΟ ΠΕ θυὺ5 ὈὈ Ἱερεῖα] ΥἹᾶδ φι85 δὰ ἤᾶπο γοσθτι ὁδπὶ 
γοσδέ ἑταίρυς, ΒΙΘΡΗΔΠῚΒ οἴΐατη ἤὰπο ἴοο- ΔπποίοΥ γατ5, τ, 99. ᾿ 
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᾿χληθέντα δεῦρο τυχεῖν. Καὶ ἐγὼ εἶπον, ᾿Αλλὰ μὴ Φρόντιξ ε" 
αὐτίχα γὼρ ἀφ᾽ ἡμῶν ἄρξεται, καὶ σὺ πρῶτος λήψῃ τὸ μεγίςον. 
Καὶ ἐν τοσότῳ περιέφερε τὸ τρίτον, ὅπερ δὴ λοιττὸν ἦν τῆς περι- 
φορᾶς" χαχεῖνος ἔλαθε, μετ᾿ ἐμὲ δεύτερος. Ὡς δ᾽ ὁ τρίτος 
ἔλαζε, χαὶ ἔδοξεν αὐτὸν μεῖζον ἑαυτῇ λαξεῖν, χαταξάλλει ὃ 
ἔλαζξεν, ὡς ἕτερον ληψόμενος. Καὶ ὁ μώγειρος οἰόμενος αὐτὸν 
δέν σι δεῖσθαι ὄψε, ὥχετο " παραφέρων πρὶν λαξεῖν αὐτὸν 
ἕτερο. Ἐνταῦθα δὴ ὅτω βαρέως ἤνεγκε τὸ πάθος, ὥςε ἀνή- 
λώτο μὲν αὐτῷ ὃ εἰλήφει ὄψον, ὃ δὲ ἔτι αὐτῷ λοιπὸν ἦν τῷ 
ἐμξάπτεσθα; τῦτό πως, ὑπὸ τὸ ἐχπεπλῆχθαί τε καὶ ὀργίξ εσ- 
θαι τῇ τύχῃ, δυσφορόμενος ἀνέτρεψεν. Ὃ μὲν δὴ λοχαγος, ὁ 
ἐγγύτατο, ἡμῶν, ἰδὼν, συνεχρύτησέ τε τὼ χεῖρε, χωὶ τῷ γέλωτι 
ηὐφραίνετο... ᾿Ἔμγὼ μέντοι, ἔφη, προςεποιόμην βήττειν' ἐδὲ 
γὰρ αὐτὸς ἠδυνάμην κατέχειν τὸν γέλωτα. 'Ῥοιῶτον μὲν δή 
σοι, ὦ Κῦρε, ἕνα τῶν ἑτωΐρων ἐπιδεικνύω, ἔφη. ᾿Ἐπὶ μὲν δὴ 
τούτῳ, ὥςπερ εἰκὸς, ἐγέλασαν. ᾿Αλλος δέ τις ἔλεξε τῶν τα- 
ξιαργῶν, 

4υὶ πὶ Πὰς 51π| δ. Θβϑίτιβ ἐ. ἘΠ ἜρῸ δἰθραιῃ, Νὰ 515 ΒΟ  1οἱτα5 : βίαϊίτ δηΐμ ἃ 
ὨΟΒ]5 ἱποῖρίθί, 860 τὰ ὈΓΪΠΊ5 ΟαρῖῈ5. ἀαοα τηᾶχι πηι οὐ. ἘΠῚ δοφιιι ἴη- 
ἰογῖπι ἰογ ἄτα εἰγουπγίογοθαΐῖ, φαοα δοίμηι σα Οἰγουηλογθπάιμη τοβίαραϊ: 
αἴσῃ 1}6 βθοῦηαο ρβοϑί τὴηθ βαπῖθραὶ ἰοοο. (ὐδπι δαίΐθμη τουίϊι5 οἔξαηι βιπηρ- 
βδἰββοῖ, οἵ υἱβιβ δβί ἀμῦο τη] τι διιᾷ ῬΟΥΠ]ΟηΘπ) ΔΟσΕρ 556, 14 απο 5υμηρ- 
βογδΐ θ᾽} 1οἷς, νϑίαϊ δ] 10ἀ βυχηρίαγιθ. ΑἹ σοσυαβ, 4] θαι Ὠ181] χαϊσαιδην 
ΟΡὈΒΟΠΙΣ ΘΡΈΓΘ ρυΐατοῖ, 8011: δἴαιιθ αἴϊὲ58 ἔδγουϊα ᾿γιὰβ δαίθγορθαΐῖ, χαὰτῃ 1116 
«ἰπἃ συμηρβῖββοί. Ηϊὶς οπτηνογὸ ὑϑαὰ6 δαἀθὸ σγαν]θν ἤπης σΘΒΌΓΩ τ}, πὶ 
σἂπι ἀθϑυμηρίαμπη οββϑοὶ αποά δἀοσθρογαΐ ὉΠΒΟΠαγη, οίϊδτῃ απο οἱ γϑ]!αυυὴΣ 
ογαῖ ᾿πεποι5, βεαροίαείι5 ᾿αήι Ἰταϊή5αα6 ἰογία 8, [ἃ ὈΓΦ ᾿πηραίϊθηξ8, ονοῖ- 
ἴογοί. ἴὰ αὐάθπι οὐπλ ὈΥΟΧΊΠη"5. ΠΟΡ15 ΤηΔ ΡῈ ργφίθοϊαβ ν]άἀογοί, τηδηΐ- 
θὲ σομηρ 0515 τί άθηβ σαυάθθαί. ἘΠΡῸ νογὸ, Ἰῃαυ, ἐπβ51γ6 Τὴ6 βἰ τυ] δὰ : 
ΠΘαῸ6 ΘηΪπὶ ρ56 τίϑιιπη ΘΟ ΠΘΓΘ Ῥοβϑεῖη. ἴδ] Πβηηιοα1 βαπὸ, ἱπαυϊί, Ογτο, 
αυθσηάαιη ὃ 506 }15 ΠΌΙ ποδέγὶβ οβίθηάο. ἮϊΠο Ομ η65 αὐ! 61}, αἱ ΡΆΓ εἴαῖ, 
τἰβουπῖ. ἘΠῚ 4115 συϊάδηη 6χ σοπουίατη ὈγφοίθοτΙ5, 

ἃ Παραφέρων] Ῥαχ(οἱρίατη ὮΟΟ, ὈΤῸ πε- 
ριφέρων, ΒίΘρῃδηυ5 Ρυϊτηῦσῃ ἢ ΡῈΓ θιτο- 
γΘῖὴ ἰσγορ51886 ρυΐαν!ξ : ἀοϊηἀδ, γθίογουα 
κογρίατζατη γοϊποῦθ, 4110 ἰΔγηθ 5681, 
πθηρὸ Ῥ͵ΙῸ το γὰ, 5ἴθε αὐἰἐογῖιι9. {εγΈΉ.58, ἃὁ- 
εἰρογθ, τοδὶ. Ἐρο Βυάεραιη ἰαιάο, 
αποῖὴ ἐαἰοίαγ φυϊάστη ϑίθρῃμδηι8 υἰγαχη- 
ν»" παραφέρων, Ὠἰϊμ τη, οἴ περιφέρων, 6ο- 
χη 5ισηϊβοοίο ἀϊοὶ ρυΐίδοβ ; 864 {α]θὸ 

ουπὶ 580 γῖ οχ πο ἰαπίθχη ΧΟΏΟΡ ΠΟΙ 5 
ἴοσο 5ύυδτη ον πίοηθτ σοπβτιτηᾷθθο. Αἰἰὰὶ 

᾿ Αἰδοηφυτ, αὐρηὶ οἷταί Βυδαιβ: ᾿Εδοζε 
ὧν πᾶσιν, διὰ τὸν τήλικόνδε ὕρκον, μὴ βιάζεσθαι 

τὸν ἄνθρωπον" π᾿ ἄλλο δέ τι τῶν παραφερομέ- βοτοηῃάθῃιχ Ρυΐο. 
Μ 

νων τὰς χεῖρας ἐπιθάλλειν, ἸΚαὶ ὃ Οὐλπιανὺς 
ἔφη, οὐδείς τινος γεύσεται, πρὶν λεχ- 
θῆναι, πῇ κεῖται τὸ παραφέρειν Καὶ ὃ 
Μάγνος ἔφη, ̓ Λριςοφάνης ἐν ἹΠροαγῶνι. 

Τί οὐκ ἐκέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια 
᾿λλεξὶς ἐν Παμφίλῃ" 

Παρέθηκε τὴν τράπεζαν, εἶτα παραφέρων 
᾿Αγαθῶν ἁμάξας Αἴθη. 110. ἱχ. 

ΡῬ. 3. 0. Τάρῃι, 1, χὶ. ἢ. 464. 
Καὶ τραγήματα πάρεφέρετο, ὅχο, 

ῬΊαγἃ δὶ γ6}15, Θοηβι188 ἰἰοοῖ Βυάδεύχη, 
Ὅρο φαϊάρτη 1ι|5 (γοΐα8, να]Ἱραίαμη Ἰθοίο- 
Ποῖ, ἃ ἀπ 5ίαηί ΠΠΡυὶ οἴλῃ 68, τη ἰτηὃ 46. 
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Οὗτος μὲν δὴ, ἔφη, ὦ ἸΚῦρε, ὡς ἔοικεν, ὅτω " δυσκόλῳ ἐγέτυ- 
χεν. ᾿Ἐγὼ δὲ, ὡς σὺ διδάξας ἡμᾶς τὰς τάξεις ἀπέπεμψας, 
χωὶ ἐχέλευσας διδάσκειν τὴν ἑαυτῷ ἕχαςον τάξιν, ἃ παρὰ σοῦ 
ἐμάθομεν, ὅτω δὴ καὶ ἐγὼ, ὥςπερ χαὶ οἱ ἄλλοι ἐποίδν, ἐλθὼν 
ἐδίδασκον ἕνω λόχον. Καὶ ςήσας τὸν λοχαγὸν πρῶτον, χαὶ 
τάξας δῆτα ἐπ᾿ αὐτῷ ἄνδρα νεανίαν, χωὶ τὸς ἄλλες, ἦ ᾧμην 
δεῖν, ἔπειτω φὰς ἐκ τὸ ἔμπροσθεν, βλέπων εἰς τὸν λόχον, ἡνίκα 
μοι ἐδόκει καιρὸς εἶνωι. " προϊέναι ἐκέλευσα. ᾿ Καὶ ὁ ἀνήρ σοι 
ὁ νεωνίως ἐκεῖνος προελθὼν τῷ λοχαγϑβ ἔμπροσθεν, πρότερος 
ἐπορεύετο. Καγὼ ἰδὼν εἶπον, Ὦ ἄνθρωπε, τί ποιεῖς , ΚΚαὶ ὃς 
ἔφη, Προέρχομοωι, ὥςπερ σὺ χελεύεις. Ἐαγὼ εἶπον, ᾿Αλλ᾽ 
ἐγὼ ὁ σὲ μόνον ἐχέλευον, ἀλλὰ πάντας, προϊένω;. Καὶ ὃς 
ἀχόσας τῶτο, μεταςραφεὶς Ὡρὸς τὸς λοχίτας" εἶπεν, Οὐχ 
ὀχόετ᾽, ἔφη, προςτάττοντος τροϊένω! πάντας : ἹΚωὶ οἱ ἄνδρες 
πάντες πἀρελθόντες τὸν λοχαγὸν ἤεσων πρὸς ἐμέ. Ἐπεὶ δὲ ὁ 
λοχαγὸς αὐτὸς ἀνεχώριζεν, ἐδυσφόρθν τε, χαὶ ἔλεγον, Ποτέρῳ 
χρὴ πείσωσθαι : "» γὼρ ὁ μὲν κελεύει προϊέναι, ὁ δ᾽ ἐκ ἐᾷ. 
᾿Εγὼ μέντοι ἐνεγχὼν ταῦτα πρᾷἄως, ἔξαρχῆς αὖ χατοωχωρίσας, 

Ηιϊς αὐἰάδηῃ, γτθ, Ἰμαυ, ἴῃ Ἰηογοβαμ 1ἰἃ, αἱ νιἀ θέαν, ποῖα, Ἐρο 
νογὸ, ροϑβίαιδμη ἰὰ ΠῸ5 τ ΠΟ η65 ογἀϊπατη ἃ [6 φἀοοῖοβ αἰ π Β15565, 86 [115515- 
865 ἘΠῚ ααδαιι6 588 πὶ σοἰογίθτα θὰ ἀοοθγοῖ, αι Δ05 16 αἰ Ἰοἰββθιηιβ, δίαιδ 
᾿τὰ 1056, ἐπιφεαηι, απθηηδατηοα τη οἱ 811 ἔθεθγθ, ἀἰβοθάθηβ αὖϑ ἐδ τηδηϊριι- 
ἴαπὰ πατῇ ουἀἸθῦδιη. Ἐπ οὐμπη πη η]ρι}}} ρυεθίδοϊιμ ἰοοο ῥυΐϊπιο βίδϊαδβ- 
ὅθιη, ἃς βοβὲ ππὴς συ! θη βίσθησαχα φομαίαης ᾿ανθηθπι οἰ] οοβ55θη), οεθίου- 
όβαιιο, απὸ φιοιηααθ ἰοοο εἰϊϑροηποπάμηι ρυϊαθαμη, βίδηβ ἀθιπαὸ ἃ δηίθυϊοσὶ 
Ράτίο, νουβύβαμθ πηδηϊρυ πὶ τοβρὶοἴθηβ, αὐτὴν Ορ ρου απμγὴ μα ν βιιπὶ δϑβδὶ, 
ῬΥΟΡΥΘΑΙ {π|5581. Αἰ ργοξίηϊιδ ἡανθηὶβ 1116 ῬΥΟΡ ΘΒΒῸΒ 8:6 γηϑηρι} ργεθῖθο- 
ταγη, ῬΥΐοΣ ἰησοάθθαῖ, Θυοά ΘρῸ οἷπι νἹάουθιη, υϊ, ἱπηιάιη, ἃρ5, ἤοτηο ἢ 
1τ 116, Ῥτυορυθαϊου, αἰΐ, φαθιμδαϊηοάτμ ἴπ μὰ 865. Αἴδα] οσῸ, ᾿πα 8}, ΠΟΙᾺ 
ἴθ 50 ΠῚ, 50. ΟΠΊΏ65, ργορτ αὶ ̓ υθοθαα. [Ια 116 οὐμη δια ἶββοι, 84 δοοῖος 
ΠΡΌ ΪαΓοῸ5. σοΏν Υϑι5, ΠΟ δα 15, αἰΐ, ᾿πθθηΐθ ΟΠΏθ5. ΡΙΌρτθαὶῬ 
αι νἹΡὶ ΟΠ Π65 ΠΤ] ΔΉ ΡῈ} ργεο δοίη ᾿γδθίογργοϑϑὶ, δα τη νϑηθγιηῖ. Οπι 
αι 1ὴ ΤΠ Π]ΡῸΪ ῥγδοίδοϊιβ 605 θυ Ἰουθυ ἴῃ ἰοοῦπη γϑα6 νο]]θὲ, βίομηδοῃδ- 
Ῥαηίαν, οὐ αἰσοθαηΐί, {ΠῚ ραγοηάτιμ οὐ ρΡ πὶ δηλ ἰπἶς ρτιόρυθαιὶ [αθεί, 
{Π6 νείαῖ. Αἴ Θρὸ πθὸς δοαῖο ἔδγοθαι δηϊπο, δὲ οἂπι 46 ἱπίοστο ἴῃ ϑυπὶ 

ἃ Δυσκόλῳ ἐνέτυχεν) 515. οὐἰϊᾶϊ! Θίορμα-ὀ ἐκέλευον, ἀλλὰ πάντας, προϊέναι. ἘΠ, Οὐκ 
ἢ 5, γα δ ουὐυβάδγηῃ Θχθυηρ δυὶβ ἀ8 ηἰχ- 
Ὁ5 ; οἱ 510 ἴῃ χηϑυρβῖηθ βου ρΒὶ Πθαποϊανὶ- 
5. Υυ]σὸ αυϊάθμι, 5αι}8 ἰῃμθρίὰ, δυσκόλως 
ἐπέτυχεν, γεἷ, αιιδὰ δα ἔδυυὶ ροίαϑὲ, δυσκό- 
λῳ ἐπέτυχεν. 

Ὁ. Προϊένα:] ὙΠ}; προριΐναι, ὈΟΥΡΟΓΆΤΩ, 
Πιδοοπθιη υϑυη ἀπυνι5, ἈΤΒ, ΒΟΔ]. τὸ- 
Ὀγδοβθηΐδξ, Θά 16 ΤῸ 5. που ]ο ΔΡΊΡΙΘΧΟΒ 
6588, 4185 ΤΩΟΧ. θαυ την νου, ἸσΟ] 6 ῃ- 
ἴον ὁ8}5 οβίδπανηξ: ᾿Αλλὰ ἐγὼ οὐ σὲ πόνον 

ἀκούετε, ἔφη, πρυςτάττοντος προϊέναι πάντας " 
Θυΐη οἰϊαπι, θυ ποϊϑνίαση πο ἰβοῦπ ἴδ- 
οογα ἰπυθηὶ; ἃ 400 ἰδιθη, αἱ οἰἶϊδπι Δ Ὁ 
ΟΥ̓ ΪθῈ}5 8}118. οἀϊίονίθιιβ, ραυΐο ροβί, προ- 
ςελθὼν, ῬΙῸ προελθὼν, τηδηδοδὰ βου ἰζατ. 

Ηδηο νοοργὴ το ροποπάδιῃ ΥἹαϊ: ϑίθρῃα- 
ἨῸ5, δάτησαε οχῃϊθεῖὶ Μ5. Βοάϊ. εἱ Ἰοεὶ 
ταῖϊο Ῥοβίυϊαϊς : Πϑμ, ῬϑΙΟΙ5. ἱπίθι)θοίβ, 
Ἰοβίμλι8, Καὶ ὃς ἔφη, Προξοχοιαι, ὥςπερ σὺ 
κελεύει δὲ 
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εἴτον, μηδένω τῶν ὄπισθεν κινεῖσθαι. πρὶν ἂν ὃ πρόσθεν ἡγῆται" 
ἀλλῶὼ τῶτο. μόνον ὁρᾷν πάντας, τῷ πρόσθεν ἕωεσύθαι. Ὡς δ᾽ 

ἢ μὐηΜωβι, ἴα ν τ δα χ ἢ Ἰφρν, ἢ ΧΣ,2 ᾿ 2 "εἰς Πέρσας τὶς ἀπιὼν ἦλθε πρὸς ἐμὲ χαὶ ἐχέλευσέ με τὴν ἐπισ- 
σολὴν ὄϑναι, ἣν ἔγραψα οἴχαδε, κγὼ (ὁ γὼρ λοχαγὸς ἤδει 
ὅπϑ ἔχειτο ἡ ἐπιςολὴ) ἐχέλευσω αὐτὸν δρωμόντα ἐνεγκεῖν τὴν 
ἐπιςολήν ὃ μὲν δὴ ἔτρεχεν ὃ δὲ νεωνίως ἐκεῖνος εἵπετο τῷ 
λοχωγῷ, σὸν αὐτῷ τῷ ώρωκι καὶ τῇ κοπίδι" χαὶ ὁ ἄλλος δὲ 
πἂς λόχος, ἰδὼν ἐκεῖνον, συνέτρεχε᾽ καὶ ἧχον οἱ ἄνδρες φέροντες 
σὴν ἐπιξολήν. Οὕτως, ἔφη, ὅγε ἐμὸς λόχος ἀκριξοῖ σοι πάντο, 
σῷ παρὼ σδ. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι, ὡς εἰκὸς, ἐγέλων ἐπὶ τῇ δορυ- 
Φοῤίῳ τῆς ἐπισολῆς. Ὃ δὲ Κῦρος εἶπεν, Ὦ “Ζεῦ καὶ πάντες 
ϑεοὶ, οἵος ἄρα ἡμεῖς ἔχομεν ἄνδρας ἑτωίρες" οἵ γε εὐθεράπευ- 
σοι μὲν ϑτως εἰσὶν, ὥςε εἶνωι αὐτῶν κωὶ μικρῷ ὄψῳ ποωμπόλ- 
λους Φίλους ἀναχτήσασθαι" πιθωνοὶ δ᾽ ὅτως εἰσί τινες, ὥςε πρὶν 
εἰδένωι τὸ προςτωττόμενον, πρότερον πείθοντωι. ᾿Εγὼ μὲν ἐκ 
οἴδω ποίους τινὼς χρὴ μᾶλλον εὔξασθωι, ἢ τοιότους ςρατιώτας 
ἔχειν. .Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἅμα γελῶν, οὕτως ἐπήνεσε τοὺς 
σρατιώτας. ΤῊΝ 

Ἔν δὲ τῇ σχηνῇ ἐτύγχονέ τις ὧν τῶν ταξιωρχῶν, ᾿Αγλαὶ- 
«“ἄδας ὄνομω᾽ ἀνὴρ, τὸν τρόπον, τῶν " Ξφρυφνοτέρων ἀνθρώπων" 

υδηιααο ἰοουπηι γ βϑ 5561, ἢΘ 641}15 56. ῬΟΒίΘΥΪΟΥαπι ὈΥὰ5. σομημιον οί, 
δασοθατη, αυᾶτη δηΐθυῖοῦ ρτεοθάογεί : 56α ππππὶ ᾿ος βρθοίδγθηΐ οὐγηθ5, αἱ 
ΔΗΪΘΓΟΓΘΙΩ 5ΘαΠΘτθηἑιγ.  υϊαάτῃ νογὸ ἴῃ ῬοΘιβίϑια ργοίθοίζυσιβ οὗτα δα πη8 
γοηϊγαί, δ δΌ5 τὴϑ ροβέυϊαγοί, υἱ Θριβίοίαμη οἱ ἀάγθμλ, ααϑηη ἀομληλ ηυϊέξ6).- 
ἄαπι 5ουἸρϑθσγάτη : δἴαμθ ΘρῸ αὔτη 0 ὈΘΥΘ ΠῚ ταϑηρα}} ργεθίβοίαην (15 ΘηΪπα 400 
ἴοζο 5᾽ῖα εββϑϑῖ θρίβίοϊα πῶγαϊ) δὰ δριδίοϊατ εαηὶ δαίθγθηάδπι σι γθγ 9 116 
συϊάσθηι ουγ501 56 ἀαθαΐ : {ιν 5 δυΐθια 1116 πηϑη]Ρ}}} ργεθδοίαμη, οατὰ ᾿ρ80 
τῃοτγαςσα εορ!ἀέαᾳιο, βϑααθβαίαν: τ  αιαι5 ἔθη. ὉΠΙνΘΥΒῚΒ. ΤηΔηΙρΌΪι5, {ΠΠπ|πὶ 
Ἰηΐαθηβ, υπὰ συγγεθαΐ: αἴαθθ «αοὺ νἱτ νϑηᾶγο δριβίοϊδμι ἐδυθηΐθβ, δ]. 
«Ἰοπεΐηα, Ἰπααῖς, τηθῦβ φυ!άθγ τηαηὶραΐιβ οχμηΐα δοουναϊὸ ἰθηθέ 805 16 ἐηγ- 
»εγαΐα. ἈΦ 4111} αὐἱάθη, υἱἱ ρᾶγ ογαΐῖ, ἀθ μος θρ βίο! 8 βαίβιο τ άθθϑηί. 
Ουτὰβ δὐυΐοπι ᾿ηα4ι:, Ὁ “αρίτον ἀἰΐααθ οἴμηθβ, αμα]65 τἀ μ46Π), ψμαΐθα νῖγος 
80ςοἴοσϑ. Πα ΡΘΙ 5 ἢ 1105 ἴατη ἰδνὶ βαηῃὸ οὐἸΐα ἀδιηογοεὶ [1οθαΐ, αἵ τη] Ογυ τ ΟΧ 
115 ἀγηϊοῖτα οχίριιο οἐϊατν ουβοηΐο σοηο Πα 1] αιιδθαΐ : ΠΟρμ1}}} δαΐθην δἀθὸ βυπὶ 

, 8 οροαϊοπίίδηι ρζορθηβὶ, υἱ, ῥυϊυβαμᾶτη πόγϊηΐ αὐἱὰς 51. ἱπηρογαίμηι, μᾶ- 
τοαπί, Ερο αυϊάδηῃ ἤδια 5610, αα]65 ἑᾳπάθι ροιϊ"ὰβ Ορίαπαμπ 511, ααδλπὶ 
τ Πυϊαβιηοα! 415 Πα θθαΐ τα 66. ΕἸ Οὐχ αυϊάθιῃ 5ϊπιι} γἱάθηβ, μος πιο- 
ἦο πα 65 σοἸ δυνά αραί. 

Εταΐξ δυΐθπη (ουτὸ ἴῃ τα ογηδοιΐο αΐάδμ οχ ργροίδοι5. σομουίμμ, Λρ- 
Ἰαϊταα5 ποπῆπο: νἱν, αυο δα πιοῖθ5 δάπηογοί, οχ ἈΘΌ ΘΙ ΟΓαπη. ΠΠΊΡΓΟ: 

ἃ Στρυφνοτέρων] ὙΌΪΕΟ ςυφνοτέρων, Δί 40 ΑΥἰϑορμθμθ δὲ υϑυγραΐα, Σῴηκ, Υ. 
ταθὶϊου νἱἀθίυγ Ἰδοίῖο, φαλγα Μϑίο, Βοά], 872, ἢ ; 
ἢσιπαίδπι, εχ τηλγρίηθ ἴῃ ἰοχίυτη γθοορί- ᾿ Παῦσόν τ᾽ αὐτῶ τοτ΄ τὸ λίαν φρυφνὸν ΑΣ, 
τηῦθ. ἘἘπύστη νοχ, 56η5. σΟΠΒΙΧΩΝΙ. πρίνινον 7θος. 



90 ΞΕΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

ὅτος ὧδέ σχως εἶπεν. Ἢ γὼρ οἴει, ἔφη, ὦ Κῦρε, τότους ἀληθῆ 
λέγειν ταῦτα ; ̓Αλλὼ τί μὴν βουλόμενοι, ἔφη ὁ Κυρδξ, ψεύ- 
δοντοι Τί δ᾽ ἄλλὸ γε, ἔφη, εἰ μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐθέλοντες - 
ὑπὲρ ὃ λέγεσί τε ταῦτω, καὶ ἀλαξονεύοντωι. Καὶ ὁ Κῦρος, 
Εὐφήμει, ἔφη μὴ λέγε ἀλαζονὰς εἶναι τότες. Ὁ μὲν γάρ 
ἀλαζὼν ἔμοιγε δοχεῖ ὄνομω κεῖσθωι ἐπὶ τοῖς προςποιθμένοις 
χωὶ πλοσιωτέροις εἶναι, ἢ εἰσι, ἃ ἀνδρειοτέροις, χαὶ ποιήσειν ἃ 
ἐμὴ ἱκωνοί εἶσιν ὑπισχνθμένοις᾽ ἃ ταῦτα, Φονεροῖς γιγνομένοις, 
ὅτι τὸ λαξεῖν σι ἕνεχω καὶ κερδᾶνωι ποιῦσιν. Οἱ δὲ μηχανώ- 
μενοι! γέλωτα τοῖς συνᾶσι, μήτε ἐπὶ τῷ ἑωυτῶν κέρδει, μήτ᾽ ἐπὶ 
ζημίᾳ τῶν ἀκάοντων, μήτε ἐπὶ βλάξη μηδεμιᾷ, πῶς ὀχ, ὅὃτοι 
ἀςεῖοι ἂν καὶ " εὐχάριτες δικαιότερον ὀνομάξοιντο μᾶλλον ἢ 
ἀλαζόνες, Ὃ μὲν δὴ Κῦρος ὅτως ἀπελογήσατο περὶ τῶν τὸν 
γέλωτα παρασχόντων. Αὖθις δὲ ὁ λοχαγὸς, ὁ τὴν τῇ λόχε 
χαριτίαν διηγησάμενος, ἔφη, Ἢ σδ8 ἂν, ὦ ᾿Αγλαϊτάδα, εἴ γε 
5λαίειν ἐπειρώμεθά σε ποιεῖν, σφόδρω ἂν ἡμῖν ἐμέμφο" (ὥςπερ 
ἔνιοι χαὶ ἐν ὠδαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰχτρὼ ἄττα λογοποιῶντες εἰς 
δάχρυα πειρῶνται ἄγειν) ὁπότε γε νῦν χωὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι 
εὐφραίνειν μέν τι σε βολόμεθα, βλάττειν δ᾽ ἐδὲν, ὅμως ὅυτως 
ἐν πολλῇ ἀτιμίῳ ἡμᾶς ἔχεις. Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ ̓Αγλαϊτά- 

3 λ 

δας, καὶ διχωίως. γε ἐπεὶ κωὶ αὐτῷ σῷ χλαίειν καθίξοντος 

- 

5. ἴὴ πῆς ἐεγὸ τηοάππι ἰοααιμῖι5 οί : “Γάπο, τη, Ονὐγθ, νοσὰ ἰδίος. πρὸ 
ΠΔΥΤΆΥΘ ραΐα5 ἢ Θὰ ἰρίταν, Ἰηαυῖς Ουταβ, τηρηθηδο απεοσαην Φυϊὰ αἰτιά, 
1η6 1, 81 ααδα τίβυτ ππονϑῦθ νοϊαηΐ ἢ Οα] 5 Ταὶ σαιιδᾶ οἱ παγγὰπί ἢξθο, οἱ 
5656 οβίθηΐαηί, ΤῸ Οὐγὰβ, Βομὰ νοῦθδ, φέῶδο, αἰΐ : δ ἢο5 οβίθηϊαίΐογοξ 
ΔΡΡΘ αν ευῖβ. Νδπι μλ1ἢ1 αὐ!άθηη ποίηθη ἀλαζὼν 115 ᾿πα! πὴ ἔιῖ556. νἱάἀθίων, 
4] 56 εἱ "ΠΟΥ Ὸ5. δβϑὸ βιτηυϊδηΐ οἱ πηαρὶβ ΒΘ ΠΌΟ5, απὰπι 5ἰπί, σαΐαιιθ μ0]- 
Ἰοθηΐαῦ Θὰ 56. ῬΥξδίδίγοβ, ΟΠ 015. 1051 ΡΥ ϑοβία 15. ὩΟἢ 50 ΠιοΙδηΐ ; 10ατ16. 
81 ῬΡαΐθαΐ ἴρ505 ἤωδ ΔοοΙρίθ πα δἰ! δὲ αιιδοβί5 οαυιβᾷ ἴασασθ ΘῈΪ νεγὸ 
τίβαμα αἰλὴ8 ΒΘΟι τ γΘΥΒ ΠΤ θῈ15, ΠΡΟ Τ6 ΠΟΥ] 881, ἤθαπ6 ἀο στθης δα θητὶ- 
Ὁΐπ, ΠΘαῸ6 0}}}π|5 δαθὸ ἀδμιηὶ οδιιβᾷ τηονθηΐ, αὐ οαϊιδερ οϑὲ ΟΣ Πὶ ΠΟυ 
ὈΣΌΔΗΙ ἃ ίασοι! Τυ5[Πὰ5 απὰπη οβίθηϊαίογοβ ἀρ ρο]οηίαῦ ἢ Αἴααθ ἰῃ μὰπὸ 
βαπὸ τηοάτπιην ΟΥσιι5 605, 411 υἰβίιηλ Θχοἀνογαηΐ, ἀοίθηθθαίς. Βυγθὰβ αὐίθηι 
ΤῊ ΆΙΡΟΪ ργοοίδοϊαβ. 116, αιὰ} ΓΘΠῚ θαμὰ Παγγανογαΐ υδηι ἰϑρ᾽ ὃ ἔδοϊς τηδη!- 
Ῥυΐα5, ᾿παυ, Οονὸ αα!άθι, Αρ]αϊίαάα, 51] ἰ6 αὐ δοίαμη σοπηπιοόνοῦο σοηδι! 
Θββϑίηι8, (ποι δατηοα πη ποηη}}} ἑατὴ σαιταϊ πὶ 15 απὰπη ΟΥΔΌΟΗ 5 ΠΪ156- 
τ 111 αυθοδπη σου πθηἱ] Δ ΟΥΪ πα 5. οἴθγο Ὠἰζαπέι.} γ ΘΠ ΠΊΘΏΐΟΥ ΠῸ5 ΓΘΡΙῈ- 
ΠΘἢ 5565; Ομ παης απϊάθπ) ᾿ἰοδξ οἱ ᾿ρ56 ον υὶβ ν6}]6 πῸ5 ἐθ ΘΧ Βα άτο. 
τηϊηϊμηὸ δυΐθηι Ἰϑοάθγρ, ᾿ἴὰ ἰδ πηθη σομππθ!]οδὸ πῸ5 μὰ θ65. ἘΠῚ [τὸ αυϊάθηι 
τὰ φτοίδοϊὸ, αἷὲ Αρ]αϊζαίαβ : Πᾶπὰ ατιὶ γἰβαπι τη οῖβ οχοϊίαΐ, νἹἀθίοῦ 15. ΠΗ] 

ἃ Εὐὐχάριτες} Ὑυϊκαῖϊὶ χυϊάδτη, οἱ ϑίοθο-ὀὀ ὀ Ὀ Τοῦ κλαίειν καθίζοντος) Ῥὰο Ῥϑαϊο ρος 
85 εὐχάριτοι. Αΐ 8ο]6ῖ Ὦϊο ογοῦτο, ἰῃ σα η- Βϑαποηΐεβ Ἰοοὶ, ἰὴ ααϊθιιβ κλαίοντας καθίζείν 
ΒΟΥ 6 ΠαἿ8. ιοίου 8, ΘΥΓαγθ. ΝῸΒ τη6-ὀ ἰοσίζαν, δέθρῃδηο Ἰοοσμλ ΠΟ πιο Ϊΐο 5115- 
ἰἴοτοβ ἀποθ5, ϑίθρ μην, Του πο] αυίπση. οἱ. Ῥϑοΐατῃ τοάᾶάθγο νθδθαηΐιν, Εδάθιῃ Πὰς 
ΜΗ. ΒοΩ͂Τ, ΞΟ ΠῚ ΘΌΠΊ5, ὉὮΓΘσῚ ΟΠ ταν οἄδτη Νοβίογ, ϑγτηρ. Ὧδς 



! 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Β΄. 9 
σὸς Φίλες, πολλαχῆ ἔμοιγε δοχεῖ ἐλάττονος ἄξιω διοιπράττεσ- 
θαι ὁ γέλωτα αὐτοῖς μηχανώμενος. Ἑὑρήσεις δὲ χαὶ σὺ, ἣν 
ὀρθῶς λογίζη, ἐμὲ ἀληθῆ λέγοντα. Κλαύμασι μέν γε καὶ 
πατέρες υἱοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται, καὶ διδάσκοωλοι ταισὶν 
ἀγαθὰ μωθήμαωτοα" καὶ νόμοι γε πολίτας διὼ τὰ κλαίοντας 
χαθίδειν, εἰς διχδιιοσύνην προτρέπονται" τὸς δὲ γέλωτα μηχα- 
νωμένος ἔχοις ἂν εἰπεῖν ἢ σώματα ὠφελθϑντας, ἢ ψυχὰς οἶχονο- 
μητικωτέρας σοιῶντας ἢ πολιτιχωτέρας ; Ἔϊχ τότε ὁ Ὕςάσπης 
ὧδέ πως εἶπε Σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αγλαϊτάδο,, ἣν ἐμοὶ πείθη, εἰς μὲν 
τὸς πολεμίος ϑαῤῥῶν δωπανήσεις τότο τὸ πολλδ ἄξιον, χαὶ 
χλαίοντας ἐχείνος πειρώση χοθίζειν' ἡμῖν δὲ πάντως, ἔφη, "ἃ 
τοῖσδε τοῖς “Φίλοις τότε τὸ ὀλίγα ἀξίο γέλωτος ἐπιδαψι- 
λεύση. Καὶ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι πολύς σοι ἐςὶν ἀπιοχείμενος" ὅτε γὼρ 
αὐτὸς χρώμενος ἀνήλωχας αὐτὸν, ἐδὲ μὴν φίλοις γε, ἐδὲ ξένοις 
ἑχὼν εἶναι γέλωτα, παρέχεις" ὥςε ὀδεμίω σοι πρόφασίς ἐξιν, ὡς 
ὃ παρεχτέον σοι ἡμῖν γέλωτα. Καὶ ὁ ̓Αγλαϊτάδας εἶπε, Καὶ 
σὺ δ᾽ αὖ, ὦ Ὕςάσπη, γέλωτα πειρῷ ποιεῖν ἐξ ἐμδ: Καὶ ὁ 
λοχαγὸς εἶπε, Ναὶ μὼ Δί᾽, ἀνόητος ἄρω ἐςίν" ἐπεὶ ἔχ γε σϑ 
πῦρ, οἴμωι, ῥᾷον ἄν τὶς ἐχτρίψειεν, ἢ γέλωτα ἐξωγάγο.. Ἔκπ: 
σότῳ μὲν δὴ οἵ τε ἄλλο; ἐγέλασαν, τὸν πρόπον εἰδότες αὖτξ, 

δδὴθ αὐυἰἀάδτῃ οβοοῦο Ἰοηρα χηϊ ΠΟΥ 5 φοϑι δ ἀπ), ααδιὴ 401 608 ἱπαἀπιοιὶ, αἱ 
βϑαθηΐθϑ ρίοσθηί. Ἐπ ἐὰ ἡποαι6, 51 τθοῖθ σθῖ ῬΕΥΡΟΠΕΥ15, Π16 νεγὰ ἀἴσοτα 
ἰηνθηϊοβ. Νὴ ἤδει οἵ ραΐγθϑ Π|105 (θη ρουδηίοβ το ἀθυθ σοηδηΐατ, οἱ τηᾶ- 
ΒΊΒΕΓῚ ῬΙΙΘΙΌΣΙΠΙ ΔηΪμηΟ5 ὈΟΠΪ85 αἰ5ο 1 01 1Π15 ἱπηθιθγῸ : ἰθροὸβ. δαση ἀυτῃ οὸ 
εἶνο5 δα!ίσιηΐ αἴ βϑαθηΐθβ ρἰογοηΐ, δ 5118 πῈ 605 Προ ]υπέ ; 1105 νοχὸ 
(υἱ τἰβυμη δχοϊϊαηΐ, Δ ἴσο γΘ ρο 5815 νοὶ σουροῦθα5 Ὁ] αυἹὰ ααἀΐοινθ σογητηο- 
αἱ, νοὶ δηϊπιοβ 84 σγεὶ ργίναϊοο ρῈὈ]Ιοϑαν 6 Δα πη! ἰδία ΠΟΏ ΘΠ) τλαρῚβ ἰάθη θος 
εβίοεγο ἢ Ηνβίαβρεβ, ἀθιηαὸ 5[. ἰουτηὸ ἰοαπυΐτ5 οδ; Τὰ, ᾿παυϊΐ, Αρ]αϊίαάα, 
51 τη6 145, ἴῃ Ὠοβίθϑ {Ππ||| τη ΡῺΪ ϑοϑ τη η τη διἀδοίθι ᾿πρ6ηα65, οἱ οῇῖ- 
ΠΟΥ ΘΟΠΔΡΟΙΙ5. 1} υὐ 5οάθηΐοβ Ὀ]Ογθηΐ : ΠΟΌῚ5. δυΐθηη, 1ϊ, δὲ διηῖοῖβ ἢ δος 
ἐμὶξ Υἱβῦβ 414 014, ν1}15. {15 τοὶ, οὐμηϊηὸ [ἀγρίου ῖβ. Νϑπι 75 ἀραὰ το 
ΤΑΔΡΎ ΥΩ ΓΟΡΟΒΙ Δ ΠῚ 6556 σΟρ απ 5010: ΠΘαῚ6. ΘηΪπὶ 'ρ856 πὰ ΘΠ ΔΟΒΠΙΡ- 
51511, Π6α.6 ὉΠηϊοἷ5 βαηδ, ἡδααο Ποβριθι5 ΠΠΌΘη5 ΥἹΔΘΠΑῚ πηαϊοτϊαϊῃ ργΘθ65 : 
ἀἀθὸ υἱ ὨΪΠ1] ργερίθχογα ροβϑὶβ, 410 τϊη ἂβ τἰδιπὰ ὩΟὉ 5 ἱπαρουίαςβ, ΕΠ Αρ- 
Ἰαϊίαδας, πο εἰϊατ Η γείαβρα, ἱπαυϊξ, ΘΧ τὴ. υἰβαπι Θἰσθγα σοηδγῖβ ἢ Πρὶ 
τὰπῇ πφΔΏΪΡΕΪ ᾿γοίδοίαβ ᾿παυϊτ, ΤΠ μι η5 ἔιουῖϊ: ργοίδοϊὸ, ἐὰ μξίφψιο δὲ οοπα- 
γέμα : ΤΆΤ ΟΧ ἴθ αὐϊάθιη, ΟΡ ΠΟΥ, ἰσΏθιη (Δ ΟΙ ΠΠὰ5 415 ΘΧοιιββουϊῖ, ααὰ πὶ 
τίβυτη οἰ Ἰσυοτῖς, ἨῈς αυϊάοηι οἱ 4111, αἱ Ἰηρσοπίαμαι, ΠΠΠππ5 πϑββθηΐ, υἰβθυπηί, 

513. πολλοὺς κλαίοντας καθίζειν, Βγοᾶτ»- τοῖς, ὅτο, ϑίο ΡΠ Δηι5 ἀἰοὶ: ρῬαιοο5 ΣΧ τηι]- 
τ|8 σοηϑεΐ ἕνεκα Πΐϊα ἃΠπΐ6 κλαίειν Ἰη:6}}15:1 46-ὀ ἐϊθ8 οοάϊσο5 βουϊρίδτη ποὺ ΠΡ ΟΓΟ ΓΦ Ρροβὶ- 
Ὅρτθ. ϑϑὰ οὕτὰ ϑίθρθδηο ᾿ἴεὶ ἐπέχειν, (ἰοηθῖη ἐν, ϑατηαιιο, αὐ ΒΘ ρου Δ Ο ΠΘ8Π), 
Ῥτορίον γαυιίαΐουη Πιι}8 Ἰοσα Πα] σοπονῖδι ὀχραησοπάστη Ῥαΐαί, [,Θο[ΙΟη6Π), Πα Πλ 

ἃ Καὶ τοῖσδε τοῖς, ὅς 9.1 1π| οἀϊιῖ9 φαρα5- ἀδιηθθ, οχῃϊθο ΜΘ, ΒοΩΙ, Ἐδΐτ, Ἑίοπ, 
ἄλτῃ Ἰορίξητ, ἐν τοῖς δὲ τοῖς. ἅγο, ἴπ ΑἸ}. ἐν Ἐ]Ζον. αἸσραν: 



᾿ς ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

χωὶ αὐτὲς ὁ ᾿Αγλοωιτάδας, ἐπεμειδίασε. Καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν 
Ἁ μ 3. “ΠΣ “ ᾿ὴν ; τ σι, αὐτὸν Φωιδρωθέντω, ᾿Αδικεῖς, ἔφη, ὦ λοχαγὲ, ὅτι ἄνδρο; ἡμῖν 

τὸν σποδωιότωτον διωφθείρεις, γελᾷν ἀνοπείθων, χαὶ ταῦτ᾽, 
ἔφη, ὕὅτω πολέμιον ὄντω τῷ γέλωτι. Ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦθ᾽ 
ἔληξεν. Ἔχ δὲ τότε Χρυσάντας ὧδε ἔλεξ᾽' 
Ο᾽Αλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ πάντες οἱ παρόντες, ἐννοῶ 

[ἐς 9 ῇ Ἁ Ἃ -" « Ἁ Ἁ 7 ε Ἁ ΥΩ ὅτι ἐξεληλύθωασι μὲν σὺν ἡμῖν οἱ μὲν χωὶ βελτίονος, οἱ δὲ χαὶ 
μείονος ἄξιοι" ἢν δέ τι γένηται ὠγαθὸν, ἀξιώσουσι, πάντες ὅτοι 
ἰσομοιρεῖν. ᾿ζαΐ τοι ἔγωγε δὲν ἀνισώτερον νομίζω τῶν ἐν 
ἀνθρώποις εἶνωι, τ τῶν ἴσων τόν τε, κωχὸν καὶ τὸν ἀγαθὸν 
9 “- ων -“ “"' Ἁ “᾿ ἣν 4 μ - - ἀξιῶσθαι. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε πρὸς τὅτο, Αρ᾽ ὄν, τρὸς τῶν εῶν, 
χράτιςον ἡμῖν, ἄνδρες, ἐμξ ἀλεῖν περὶ τότα βϑλὴν εἰς τὸν σρα- 
τὸν, πότερω δοκεῖ, ἤν τι ἐκ τῶν πόνων δῷ ὁ ϑεὸς ἀγαθὸν, ἰσομοί- 
ρὲς πάντας ποιεῖν, ἢ σχοπδντος τὰ ἔργω ἑχάςϑ, πρὸς φσαῦτα 
χαὶ τὼς τιμὼφ» ἑχάςῳ, προτιθένωι, Ἰζαὶ τί δεῖ, ἔφη ὁ Χρυσάν- 
τας, ἐμβαλεῖν λόγον σερὶ τότα, ἀλλ᾽ ἐψὶ προειπεῖν ὅτι ὅτω 
ποιήσεις ; Ἢ ὁ σὺ χκοὶ τὸς ἀγῶνας, ἔφη, προεῖπας χαὶ τὰ ἄθλα - 
᾿Αλλὰ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ἐχ, ὅμοιω ταῦτο, ἐκείνοις. “ἋΑ 
μὲν γὰρ ἄν ςρωτευύμενοι χτήσωντοι, κοινὼ, οἶμαι, ἑαυτοῖς 

οἱ θη ον Βα ρΥ δι δίατη ἀρὶαϊίαα5. 'ρβθὲ. Α'ς γσγιβ δῶ ὀχ ]αγαΐαμ νἱ- 
ἄδηβ, ξηϊαὸ Δρ1]5, Πα 0}, ΤΩ ΔΉ ΡΠ ρνείδοίο, φιὸα ἀππι ψεῖς αἱ τἱάθαΐ ρεῖ- 
5 Δή65, ΠΟὈΪ5 τη χη σγανιίαίθ νΊ ΤΠ ΠΟΥΓΌΡΩΡ 5, ΡΥ ΒΟΥ πη, αἱΐ, 4] δἀθὸ 
ΤΙΒᾺ] 51} Ἰηΐδβία5. 1 πῶς ααάθπχ πὶς ἤἄποη Παριοταπί. ὉἸΠγγϑαηΐαβ γοσὸ 
ἄθῖποθρβ Πα] βιηοα! νογθᾶ ἔδοϊῃ: ᾿ Σ 

Ερο αὐυϊάριῃ, ὥνγνθ, νύβαιθ οὔηθ8. 6] δ 6515, ᾿παυΐ, οορὶίο, ΠΟ βοιπὶ 
ΠΟΠΠΆΠ]Ο5 Ρ]υΓ 15, ΤΠ] ΠΟΥ 5. 1105, ΤΟΙ μαο05 ἄθηιο Ργοΐθοίοβ 6556: 5] αυϊα αἷι- 
61} Ργοϑρογὸ δυρῃθυϊῖ, οὔ πθ5. ἢἱ αι 165 ρΟΥΠΟΠ65. ΘΟΠΞΘΟᾺΙ Ροϑβίι!αθιτηΐ. 
Αἱ 6ρῸ αυϊάδγῃ 181} τ σΡιιβ Ππιιμγα 8 ΤΠ ΘᾺ 115 6558 ἄποο, αἰδπη σαν 
εἴ [ουΐθηι ἐβαπα  θὰ5. ρῥγγεῖὶδ Πα θΘΥῚ αἶρποβ. Αα πος 500] 6 οἷς Ογγιιβ, Αἢ 
Ἰοιταν, ΡΟῚ ἄθοβ, ορίϊηλαμ, νἱγῖ, ἔπους πᾶς ἠδ τὸ δα Θχθυοϊ πὶ ΓΘίδυγθ, αἰτιι πὰ 
ῬΪδοθαΐῖ, 5ὶ αὐἰὰ ἀδ Ἰαθουῖθιιβ θοπὶ θι5 ἀδάουϊξ, ἐραια θϑ. ἔβγα ὉΠΊΠ ΠῚ 
Ῥδγίθϑ, ἃ σοηΒΙ ἀθγατ8. ουιδάιθ δοίβ, δα Πουα τ ται οηθ ην ΠΟΠΟΥΘ5 ουΐαι6 
ΡΙΌΡΟΠΘΙ "ἢ Εἰ αυϊὰ οριι5 6β8ῖ, ἱπαυὲ ΟΠγυβδηΐαβ, 46 ἢος αὐ ἐτογοϊζηι τὸ - 
ἴδυγθ, ἃ. ποὺ δαϊοοιο ροι ὰβ ἃ τ6 Τίσι σι πη Θββο Ρ Απηοθη ἔπ οἵ σογίατηϊης 
ἱπα χίβι!, ἰδ, δὲ φοηδέϊξ οί ρυφυηῖα. ΑἹ ργοίδοιο, 5βυθήθοις Οντιβ, ἢτθς 
1115 Ὡθἢ ϑιηΐ 51. Ναιῃ αὐδοουπαιθ μᾶς ἴῃ οχρθαϊοπθ δοσυϊτθηΐ, θὰ, 
τὶ ΥΘΙΟΥ, σοπηπιπηϊα β'θὲ ἴοτθ ρυϊαθιιηΐς: ἱπρ ον απ νοτὸ λᾶς ἷπ θχρϑαὶ- 

ἃ Καί τοι ἔγωγε, ὅς. Ηος “ΟἸϊτλ φαδβίιι5 
δϑὲ Δ ἢ 165, ΠῚ 10 ἀθθυϊοσα 6586 Υἱγ  εϊβ, 
αὐὰπλ ἱρηδΥϊοΡ, ὈΥΘΟΠἷα, 

᾿ ἐπεὶ ἐκ ἄζα τὶς χάρις ἣεν 
Μίάρνασθαι δὴ οἱσι μετ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς ἀιεῖ" 
Ἴση μοῖρα μένυντι, εἰ μάλα τὶς πολεμίϑοι" 

Ἐὼμν δὲ ἰῇ ἠμὲν κακὺς. ἠδὲ καὶ ἐσθλός. 
Ξ ἢ, ἐν, 316. ὃς 566 

Αἴαὰδ ἰὸς ρυϑπλϊα Ἰαυρθ αὶ χϑΐῖο, 6 Χ- 
διηρίο οὐηηὶ δοοὶρθηϊαγη ἀἰβου ΠΏ ΪΠ6. 
ἘαΓΙΡΙ αἱ δϑὲ οἰν!ἑαΐατη Ρεϑ}8 : 

Ἔν τῷδε γὰρ κάμνεσιν αἱ πολλαὶ πόλεις, 
"Ὅταν τις ἐσθλὸς κ᾽ πρόθυμος ὧν ἀνὴρ, 
Μηδὲν Φέοηται τῶν κακιόνων πλέον. 

Ηδς. ν. 306, εἴ 56α. ᾿ 

ἅν. 
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ἡγήσοντωι εἶναι τὴν δὲ ἀρχὴν τὴς ςρατείας ἐμὴν Ἰσὼς ἔτι 
οἴχοθεν νομίζϑσιν εἶνωι" ὥςε διατάττοντα ἔμὲ τὸς ἐπιςάτας 
βδὲν, οἶμαι, ἀδικεῖν νωμίζεσιν. Ἢ καὶ οἴει, ἔφη ὁ Χρυσάντας, 
ψηφίσασθαι ἂν τὸ πλῆθος συνελθὸν, ὥςε μὴ ἴσων ἕκοιφον τυγχά- 
νειν, ἀλλὰ τὸς κρατίξος χωὶ τιμαῖς καὶ δώροις π'λεονεχτεῖν ; 
Ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, οἴομαι, ἅμω μὲν ὑμῶν συνωγορευόντων, 
ἅμα δὲ χωὶ αἰσχρὸν ὃν " ἀντιλέγειν, μὴ ὀχὶ τὸν πλεῖξω ἢ πο- 
νῶνσα, καὶ ὠφελὅντο, τὸ κοινὸν, τῦτον χαὶ μεγίφτων ἀξιδσθαι. 
Οἶμαι δὲ, ἔφη, χωὶ ὍΣ χακίφοις σύμφορον φανεῖσθαι τὸς ἀγα- 
θὲς σλεονεχτεῖν. Ὃ δὲ Κῦρος ἐξόλετο χαὶ αὐτῶν ἕνεχα τῶν 
ὁμοτίμων γενέσθαι τῦτο τὸ ψήφισμα. ἘΒελτίες γὼρ ἂν 
χαὶ αὐτὸς ἡγεῖτο εἶνωι, εἰ εἰδεῖεν ὅτι ἐκ τῶν ἔργων χαὶ αὐτοὶ 
χρινόμενοι, τῶν ἀξίων τεύξοιντο. Ἰζαιρὸς ὃν αὐτῷ ἐδόκει εἰν! 
νῦν ἐμξαλεῖν περὶ τότε ψῆφον, ἐν ᾧ καὶ οἱ ὁμότιμοι ὥκνϑν τὴν 
τῷ ὄχλο ἰσομοιρίων. Οὕτω. δὴ συνεδόχει τοῖς ἐν τῇ σκηνῇ 
ἐμξαλέσθωι περὶ τότε λόγον, ἃὶ συνωγορεύειν τωῦτω ἔφασαν 
χρῆναι, ὅςισπερ ἀνὴρ οἴοιτο εἶναι. πο τὰς νυν , 

Ἐπσιγελάσας δὲ τῶν ταξιαρχῶν τις, εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, 
ἄνδρω χωὶ τῷ δήμϑ οἴδω ὃς συνερεῖ, ὥςε μὴ εἰκῇ ὅτως ἰσομοι- 
ρίαν εἶναι. Αλλος δ᾽ ἀντήρετο τῦὅτον, τίνα λέγοι. Ὁ δ᾽. 

ἴοη8 ϑιηπιμηι ΤΟΥ 5515 εἰϊτη ἀοΙπ βίϊοο [0116 τ]: ἀθ 6.1 οχ ϑιμηδηΐ : ἰἀατ|6 
5ῖ Ὀγϑίδοϊοβ δρῸ σοηβίϊιο, Π1Π1], ΟΡΊ ΠΟΥ, π16 οοπίχα [1.5 [4546 ΔρΌΓΘ ραΐδηΐ, 

. Ναὰπι ρμαΐα5, ἱπαιϊήϊς ΟΠ γυϑδηΐαϑ, ἴΌτ αἱ γαΐρτιθ, ροβίαϊιϑηη ςξοη ν θυ, βοϊβοδῖ, 
πὸ ἐραα δ 5: ΠρΡῸΪΙ ῬΟΥΠΟΠ65 ΘΟΠβθα θυ", 564 ΡΥϑοδί ἢ ΠἸΒΒῚΠ1ΟῸ5 ΩΦ ΟΒΩΊΟ 
αὔτη Ποπουῖρυβ ἴυηι ρΥ ΘΟ ΠΔ115 τηαχί πιὸ ἀυρθη 08 6586 ἢ Ἐαυ]άθπλ δὲς ἈΥΡ]- 
ΠΌΤ, αἷὲ Οὐγαθ, ἰυπὶ αὐἶὰ νῸ5. ΠΉΙ δἀβθθ 5 Ό11 65118, τυ} συδα (ΓΡ6 ἔποεῖς 
ΤΘΟΌΒΑΤΘ 40}0 Τηϊη 5 15 4] οἵ Ῥ᾽ τ! πασσα ἰΔΌΟΥ 5. βιιβειηθί δι. οἰ αν ππθτη γοὶ- 
ΡΌΡ]Ισε υὐΠΠας15 αὐἀΐοτί, ΘΕ αγ Πα ΧΊΠη15 φὐ διίδηιθ αἰρ 5 δ θδία ροίϊα- 
τυτήθ6, ΑΥ̓ΘΗΓΟΥ δυΐριη, ᾿Π64 810, γ6] ΙΡΎᾶν ᾿551}}15 ΟΟΙΩ ΠΟ Π νΊΒΙ1Π. 1], 
σἵγος ἴΟΥΪΟΒ ῬΟΙΓΙΟΥῚ 6556 σηαηὴ οὐρΐογοϑ σοηαιίίομο, ἘΠῚ ντιβ φιαϊθηι 
ρότιῃ ϑἤδίη σαυιδᾶ, (11 ὁμοτηλόν ΔρροΙ πίον ἀοογοίσαηυ. πος ἤρου νοϊοβραί. 
ΝΆτη οἱ πό5. Ἰηδρὶβ 5 γθη 105. {Ὸ{ΓῸ5 ΘΧΙ ΒΕ Πα θαΐ, 51 1η16Πσονθηΐ, [πα ]οῖο ἠδ 
1ρ515 δχ ορογίθιι5 (αοἴο, 56. βυοθηνία αἴρηδ, Θοηβοαιμιαγοβ. ΟἸΔΡΤΟΡΙαΓ οἱ 
ορρονίημτη νἱ δἰ ναζιγ, ποῸ ΤΟΊ ροΥ Πιᾷς ἀδ τὸ κα Πταρίυη ᾿ηἶγο, οὐϊη οἱ 1ἰ 
ααΐ ὁμότηκοι νοσαπξαγ πᾶποὸ νυϊρὶ ἐραπα Πταΐοη τοίου! ἀθαθΐς, [Ιδαὰθ 15 
αὐοαῦδ ῥασυϊέ 41 ἴῃ τ Ρογπδουϊο ἔμηο δἀρογδηί, ἐδ ἧος γϑίθυοπατγὴ 6550, 
ἃ ΠΠΌΙΗΘΌΘΩΩΠ6 15 ΡαΙΓΟΟΊΠΑΥΙ ἀρ θογθ δἰ θθαηΙ, αἰ νΙΓΌη 56 ῬΟΙΒΙΒΘΙῚ 
νο]]εί. ᾿, ᾿ 

Επ αυϊδαπι ὃ ργεθίθοι5 οοἰποσίϊινη ϑυθγϊἀοηβ αἰχὶῖ, Εἰ ηἰπηνογὸ ὁρο, ᾿ηαυὶὶ, 
" ασηάαχῃ γπϑοϊα οἴϊαπη ἀ6 ο]θ δ. πον], «φαΐ ΠΟὈ15 ἀἀθοπεθίαν, πο τὰ ἰοπιογὸ 
δεγυσπαίαπι 6556 ἐρυ δ] ἰαἴοη. απο δυΐοτα ἰπογγοραθαΐ 105, αυθιηηδπν 

ἃ ᾿Αντιλέγειν μὴ, δι 6.1 Βα ποᾶο Ἰοου- μὴ εἶναι, ἴλιο, χχ, 97. 
[18 οδὲ Εναησο 515,.: οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάρασιν 



"94. ΞΩΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

ἀπεκρίνατο, "Ἐςι, νὴ Δί᾽, ἀνὴρ, σύσκηνος ἐμὸς ὃς ἐν παντὶ 
μαςεύει ὥλέον ἔχειν. ἌΑλλος δ᾽ αὖ ἐπήρετο αὐτὸν, Ἢ χαὶ 
τῶν πόνων; Μὼ Δί᾽, ἔφη, αὶ μὲν δή: ἀλλὼ τῦτό γε ψευδόμενος 
ἑόλωκω. Καὶ γὼρ πόνων, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων, πάνυ 
πρῴως ἀεὶ εῷ τὸν βϑλόμενον πλέον ἔχειν. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, 
ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, γιγνώσχω τὲς τοιότος ἀνθρώπες, οἷον 
χουὺὶ νῦν ὅδε λέγει, εἴπερ δεῖ ἐνεργὸν χωὶ πειθόμενον ἔχειν τὸ 
σράτευμα, "ἐξαιρετέος εἶναι ἐκ τῆς ςρατιᾶς. Δοχεῖ γάρ μο: 
σὸ μὲν πολὺ τῶν ςρατιωτῶν εἷναι, οἷον ἔπ δϑοι, ἡ ἄν τις ἡγῆταν 
ἄγειν δ᾽, οἴκοι, ἐπεχειρδσιν, οἱ μὲν χωλοὶ χογωθοὶ, ἐσὶ τὼ χα- 
λὼ χογωθὰ, οἱ δὲ πονηροὶ, ἐπὶ τὸ πονηρά. Καὶ πολλάχις 
φοίνυν πλείονως ὁμογνώμονας λωμξάνϑσιν οἱ φαῦλοι, ἢ οἱ 
σποδαῖοι. ἡ Ἢ γὰρ πονηρίο; διὼ τῶν πωραυτίχω ἡδονῶν πο- 
φευομένη, ταύτας ἔχει συμπειθέσας πολλοὺς οὐτῇ ὁμογνωμο- 
γεῖν᾽ ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς ὄρθιον ἄγδσω, ὁ πάνυ δεινή ἐςιν ἐν τῶ 
πωραυτίκο, εἰχῇ συνεπισπᾶσθοων ἄλλως τε χαὶ ἣν ἄλλοι ὦσι», 
ἐπὶ τὸ προνὲς χωὶ τὸ μολοκὸν ἀντιπορακωλδντες. Καὶ τοί- 

᾿ 

ἀϊοονοὶ. ἘΠ᾿ γοϑροηαι 15, Εβὶ, ῥγοίθοιο, αὐὐάδια τη! σοηἰ ΘΓ Πα 15, αυϊ 
ἴῃ Ομ Ἶθιι5 οἷα. 4}115 πάθοτα αν. ΠῚ αἰϊὰ5 ταγβῦτ ᾿η θυγορσαθαῖ Θμὴ, 
Νὰ οἱ ἰαδοστη ἢ ΜΙηϊπὸ νοτὸ, μα} : δὲ ἢὶσ βαηδ ἴῃ τηθηάδοῖο βιμ ἀ6- 
Ῥγθἤθηβιισ. ΚΘΙΏΡΟΙ Θῃϊη ἐραῦο δἀϊηοάϊδτῃ ἔδυ ἀηϊπγο, ἰπ Δ ρου θα5, οἵ 
ΘερΊ εἶδ δ} πβτοα], Ρ] 5. στὴ ΠάΌΘΥΘ, αἱ γν δι. Αἑ Θρὸ αυϊάδπι βίδίιο, 
ΨΊΣΙ, Ἰηαα (ὔγγαβ, (165 ΠΟΠΉΪη 65, αΌΆ] 6 ὴ 811 ἰδία παγγαῖ, 51 αυϊάθχῃ ςἰγθηυ- 
τὰ δίαπιθ ΟὈΘαἸ θη θη Θχϑγοι} Πα ΡΘΓΘ νΘ 5, ΠΌΤΏΘΣΤΟ ΠΟΡ γα ποβέγα- 
“γῆν ΘΧΏΘΠΔ05 6556. Ναπι μα Ὀ]ογίαθ. τ 1Πὶ δὲς σοηεραγαξὲ 6558 νἱ- 
ἀεηΐατγ, τι βδοααδηΐαν, απδουηαιθ α}5 ἀπ χοεῖ : ἀπσθιδ νογὸ, αἱ ορίηοτ, υἱγὶ 
ΓΘ ΠΠῚ ἃς ῬΓΘΘΟἰαυὶ οομδηΐαν, δα γὸ5. ὈΥΘΘΟἴαγαθ. οἱ Πομϑβίαϑ, ἱπηρτοθὶ, δὰ 
Ἰπιρτοθαβ. Αἰἴαὰθ δαθὸ ῥ᾽ υγιηι 5εορ  πι}}} Πομηΐη65. ΘΟΠΒΘΑ ΠΣ 8556}- 
51. δα ρτοθ]. Νϑπηι ᾿πιργ ϊὰ5. ΡῈ. νοϊαρίαίε5. ἴῃ ρυϑοβθητ 56 οὔδ.- 
τϑηΐθβ Ῥγοοθάθῃβ, Πδυττν Ὁ τΓ ΘΡ6 δ ΠΙΌΪ 5 ρου θηάοβ ἱρδὶ αἱὶ άβοη- 
ἐἰαπίαν : νὶγίαϑ δυΐθιη ἢ ἀγάπα ἀποθηβ, ἤθη δαἀμηοα τι ΡΟ οὶ ἴῃ Πομπῖθι5 
ἃ“ 56 Ποὺ ἐοτηογόηιϊιθ Δαἀτγα μη ἴ5 : Ῥγϑοϑϑυ τὴ δὶ βίην αἰ], χὰ] ἃ ἀἴνοιβο δὰ 
ἀθοϊνθηι πιο]]ένησια νίαπι οομοτιθηΐαγ. ΤΙαςὶγοὺ 81 (01 ὁχ Ἰρπανιᾷ [Δ Ρ0γ- 

Α͂ 

ἃ. Ἐξαιρετέυς] Τὰ ΒΟ. Ρ81 ἀθ οοῃ)]θοϊαγὰ 
οοΟμΒ οαὰ6 ϑίθρῃβηὶ, Μαγο εἴ Θὰ πο]ὰ- 
γἱ. Ἐκ βαπὸ 80. ρ{ ΠΥ. ΠᾶΠΟ γ68 ἰρ58, 
ἢασὶίαγοα νϊἀδίαγ : ΠΆγη, ἐξαιρέτες, απιοά ἢδο- 
ἰδ ἀδάδγα Εἰσὶ, δοηδΐ, δοἰδοῖοβ, οαϊηιῖοϑ, 
δαδηιρίοϑ; ΘΗ, αὐ Πα]π5. Ἰοοὶ γαϊῖο ροβίυ- 
Ἰαΐ, εαϊηιογοδ, εἸϊοϊενοθ. 851 ααἱ Θηΐτὴ 
ἘΘΧΙΟΟσ Τα ἢ Ὦδηο οἰϊδηὶ τῷ ἐξαίρετος ἰγϊ- 
Ὀπδγα νὰ, ἢ πο ἴρβαχα ᾿ἱ Ἰοοιτ σεβροχῶ- 
το ; οὔὐὰ5 ἰδῆ ΥἹ οβϑηη ΒΟΥ γγη, 86:- 
πονουιπηΐ. ΟὈΠπδίδα Ππι5 φαϊάθγῃ, οαυ ϊὰδ; 
υὶϊ «α ἐξαιρέτες Παθοί, ἐά ε5ὲ, ἐξαιρετέυς, 
ΘΙΘΡ Δ ΠῸ5 αὐΐοπ), Ομ ἐξαιρετέοι ἸΠῸ ΣΧ ἀἱ- 
τοῦ ΧΘΏΟΡΠΟΠ, 86 ΠΟῺ απ ἴα γ6 αἷΐ, συ 

οἱ δίς ἐξαιρετέος άΘ:λ ἰοσεπάμστη 511." 
ΕΠογθηϊτίπα βαπὸ δαϊεο χα ῃϊθϑί, αἱ Πὶο ἐξαι- 
ρέτες, ἰἰὰ ἴῃ μοδίθεϊογθ ἰθοο, ἐξαίρετοι. 1,8τι- 
40 5101 σοῃδβίαηΐθυηῃ, δβυγϑη θη ΠΟῺ 5ΘΠΌΟΥ, 

Ὁ Ἡ γὰρ πονηρία] ἘΞ μάθη 5βθηΐθη απ 
18 γϑύβιθιι5 Ἔχρυθβεῖς Ηββιοά5, 405 6Χ 
δὸ Ρ]αΐο Ῥγοία, ἀθ Βεριδίῖο. 110. 2. Τ. 
ὥ. ». 364. 

Τὴν μὲν τοι κακότητα ἢ ἰλαδόν ἑςιν ἑλέσθαι 
Ῥηϊδίως᾽ ὀλίγη μὲν ὁδὸς, μάλα δ᾽ ἐγγύθι ναίει. 

. Τῆς δ᾽ ἀρετ ἧς ἱδρῶτα ϑεοὶ πρωπάροιθεν ἔθη- 

καν τ 

᾿Αθάνατοι" μακρὸς δὲ ἃ, ὄρθιος οἵκιος ἐπ᾽ αὐτήν. 
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᾿ΚΥΡΟΥΎ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄. 
᾿ ᾿ 

ϑθῦ 

γυν ἣν μὲν τινες βλοκείῳ " καὶ απονίῳ μόνον χωκοὶ ὦσι; τότες 
ἐγώ νομίζω, ὥσπερ κηφῆνας, δαπάνῃ μόνον ζημιᾶν τὸς κοινωνός" 
οἱ δ᾽ αὖ τῶν μὲν πόνων κωκοὶ ὦσι χοινωνοὶ, πρὸς δὲ τὸ σλεονεχ- 
τεῖν σφοδροὶ καὶ ἀνάισχυντοι, ὅτοι χαὶ ἡγεμινικοί εἶσι πρὸς 
τὰ πονηρά" πολλάχις γὰρ δύνωντωι! τὴν πονηρίαν πλεονεκτὅ- 
σῶν ἀποδεικνύναι" ὥςε παντάπασιν ἐξαιρετέοι οἱ τοιὅτοι ἡμῖν 
εἶσι. Καὶ μηδὲ μέντοι σχοπῆτε, ὅπως ἐκ τῶν πολιτῶν ἀντι- 
πληρώσετε τὸς τάξεις" ἀλλ᾽ ὥςπερ ἵππϑς, οἱ ἂν ἂριςοι ὦσιν, 
ἔχ, οἱ ἂν πατριῶται, τούτος ζητεῖτε, ὅτω καὶ ἀνθρώπϑδς ἐπ πάν- 
ζων, οὶ ἂν ὑμῖν μάλιξω δοχῶσι συνισχυριεῖν τε ὑμᾶς καὶ 
συγχοσμήσειν, τότες λωμξάνετε. Μαρτυρεῖ δέ μοι χαὶ τόδε 
πρὸς τὸ ἀγαθόν" οὔτε γὰρ ἅρμα δήπϑ ταχὺ γένοιτ᾽ ἂν, βρα- 
δέων ἵππων ἐνόντων, "ὅτε δίχωιον, ἀδίκων συνεζιευγμένων" οὐδέ 

ἁμηαυδ ἀοίγοοίαιίομα βοϊ τι βίηξ γη8}}, 605 δαα! ἄθηη ἀυ ἰ ΤΟΥ, σϑίμϊὶ ἔμποοϑ, 
βιπηρίὰβ ἰαηξὰτη. ἀδηχηϊιηη 506115 ΤΠΙΘΡΓΘ : ἀΕΪ ΤΌΥΒΒ. Π18}} βιιηΐ ἴῃ ΙΔ οτῖθιις 
50011, [ἢ ΟΟΙΏΓΟ( 58. ΘΕ ΓΘ. διε οἀρία 15. ν᾿ θιηθηΐ65 δἴαπθ πηριάθηΐθϑ, 

' ἰ οατῃ ἀποθ5 56 δὰ γαοία Ὀγϑθηΐ ᾿πρτοθα : βορὰ θηΐη οἴοθγθ ροβϑιηῖ, 
αὖ ργοῖρυα σομητηοάα ἱπαρυ  ]ϊαῖ: οράδηξ : ἀπΆΓΘ. ΟἸηηὸ βιιηΐ ΠΟΙΏΪΠ65 
Εἰ υϑιποα! πΟΡῚ5 Ἔχιηθπάϊ. Νϑαὰθ νογὸ νοθὶβ οἰγουμηβριοἰθηάσῃη εβῖ, αυᾶ 
ταῖϊοηα ἀθ εἰνιθιι5 οὐ Π65 γΘΡ ΘΔ 15 : 564 ααθη)ϑαμπηοα τη Θατιο5, ααϊ ΟρΡΕΠΙΙ, 
ΟῚ 4] νεϑ ἃ ἴῃ ῥαίΓΙἃ 51: Π81), α ΘΟ Υ 15, δῖς δὲ Πποπλ η68. ΘΧ Ομ ἶθ}5 50- 
τηϊίθ, φαοβοιηααθ ν δ ἷ5 δὲ ΤΟ οΥ 5 οἵ Οὐμαυλθπί! οἰ αν ππ τὴν Δα αἴαγοβ οχίβίϊ- 
ΤῊ 115. ΜΊΠΙ δὐΐομ μος απο ἐθβεπηοηΐο οϑί, 1ἃ πορῖβ αἰἴ6 βαΐανια : 
αυδὰ πραὰδ ΠΟ ]οΥ ροϑϑὶΐ 6556 σΌΓΙΙΙβ, ΘΟ] 5 661] 5ηΐ ἰδγα], ἢθς Βοηδ ἰῃ- 
βίΓυσία5, 51 σοπήιποι! 5ἰηΐ οψιΐ γα] ὸ Ἰηβίγ οἵ} Σ ΘΠ ἀοπηι5 αυϊάθηη γϑοίὰ 

ἃ Καὶ ἀπονίᾳ] Ὑαυΐσο ἀπονοίᾳ Υἱϊοδὸ. [Ιη- 
τεγργοίαβ ἔεγὰ ΟΠ 65 θϑιη, αυϑῖη ἀδγαῦ 5, [6ο- 
τ οπθῖη τηϑσ ὃ βδοου βαηΐ, 1)6 υἱΐϊο θηΐτα 
Ἠὶς ἸΙοφυϊίαγ Χοπορμοη, αὰο ἸΔθογαπηΐ ἰἰ, αϊ- 
08 ἡπουῃα  5ϑἰ πηι 6βϑὲ ἀπόνως βιοτεύειν αυ1- 
αὰς δάφδο 88 γεὶ οἵηπίηο ἀείτοοίδηϊς οποία, 
γεὶ κακοί εἶσι τῶν πόνων κοινωνοί. ἘΤυ]ὰ5- 
χυρᾶϊ Νοβίου. Ποχηΐηθ5 {ποῖ5 ᾿ποχ, ᾿ἰσηᾶνο 
ῬΕσΟΥΪ, δἀβίτηϊαί : δὰ ἑρηπαυίαπι αυίθηχ ἀ6- 
βἰσηδπᾶαχῃ δοσοπιοάδίου μαναὰ ἀπὸ ἀπονία 
δὲ, αυὰτη ἀπόνοια. 

Ὁ Οἱ ἂν ὑμῖν] ἘΞαΙΕῚ δυὸ οὐηπε5 οχ ἰθθ μέ 
ἡμῖν, Βι(ορθδηυ5 γοσίὸ ὑμῖν γΟδου θοπάστι 
συγανῖε, Ηξο δπΐπὶ ᾿θοίῖο οὐηΐπο ἢ6665- 
βαυίδ δβί δα σοχητηοάυτη ἰοοἱ 5Οη5Π1η, ΘΆΠῚ- 
συ ΜΒ, Βοάϊ, γεργα βθηίαί. 

ς Οὔτε δίκαιον) Νοη ἀυριίας Τωραμοϊα- 
νἷαθ αὐΐη ἀσδὶς νοσαυυϊαμη αἰ ἃ δηϊὸ 
δίκαιον. Απϊὰ 6βὲ δηΐπι, ἱπαμΐΐ, ἄρμα 
δίκαιον, ΟΗΥΤΙ5 ἡμδίι87 (Α(υἱα. πος τηοῦο 
Ἰοφυυΐυ5 65: υπηυατι 72 Τ)ογτηϊζαί πορο 
ὙἱΓ θοπι5, οἱ ράγαιτα αἰ Πρ οηου θα ροηεῖίας 
γογῦα, αυΐθυ8. σοηϑι παι ϑαστη, ἄθ νοσοα 
σράτευμα ὯΠ[6 δίκαιον ᾿ἸηΠφετοη δᾶ, ΟῚ ΠΥΤηΔγ0 

7ιι8{|88πιι ἐοἰϊιι8. 

Αἰμὰν, Ὑογθὰ δυΐοιη δυπὲ ΧΟΏΟΡ ΟΠ, 
ἴῃ Ὁ. 4. δου. Ἑαϊδ. Τιδαηο. Ρ. 804. 
φασὶ δέ τινες τ ἵππον τὸ βοῦν τῷ βελομένῳ δι- 
καιὸς ποιήσασθαι. θ6 ααϊθυ8 516 

Του ποϊανία5: “Εὖ αὐἱὰ ςράτευμα δίκαιον, 
““ ρᾳργοϊίιην, 7ιδέινηι, αἰοὶ τηϊγθιηὰν 7 οὗτη 
“ΧΘΒΟΡΒΟΩ οἰΐατη Βουθῆ οἵ Εααθτη ἀἰ- 
““ ραῦ 8116 105 ῬΟΙΠΙΟΘΥΙ 98 δικαίας ποιήσεσθαι, 
“7805 οἰδοίαγοβ, αἰμλϊγασα, δα ΟΡΘΥᾺΒ 
“ βι85 ἰάοηδο5. Ηφιο ἴΠΔ. Αὐ ὩΟΠΠ6 
ΡδῚ ταϊοηθ οἵ ἅρμα δίκαιον ἀϊοὶ ροΒ5ὶΐ 
ἴχηὸ γεγὸ, δίκαιον Ἰᾷ οἴημα αἰοὶ γοίοϑὶ, οἱ 
ὨΠΠ11 δὴ ποθὴ δύσι {ποηάπτη ἀδοϑί, 
αὐοά δὰ υϑὰπὶ ἀρθιϊαχῃ ἀρίμμ οϑί, οἵ 
ΒΡ6 ἢ) 46 6ὺὸ οοποδρίδῃ χηϊηϊπηὰ [Ἁ}}10. 
510) ἀρὰ γιατ Ὠυ}115 ΗΠ]Ἰδίουϊα οοίαν μη, 
γήδιον δικαιότατον αἰοϊ(αν ; ἀρᾷ ΙΓ] τὴ, 

510 οἱ Μέρη. 110. 4. δααϊ 
ἀἰϊοπηΐαν δίκαιοι" Θ᾽ Θὰ ΠΟὴ ἅρμα, Θα ΠΟΥ ΠῚ 
γα ΠΟ Π6, δίκαιον, δά 6. ἃἂὸ ταχὺ, ΘΟ ΠΟ 6 ΠῚ 
γούοηθ, Δρρο οί 7. πη οἱ Ρδυοῖ» 
Ρίαχα. {πΠπ|4 συνεζευγμένων, ἃ Ουγγ χη δί- 
καιον, 8 Θαλ05 ἀδίκων, γοίοΥγῖ ἀΘΌΘΥΘ ᾿10 0» 
Ἰρη ἢ 95) γηδ, οΡίηοΣ, ἐπα Ἰοδΐ, 

Ν 
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»,ε οἶκος δύναται εὖ οἰκεῖσθωι, πονηροῖς οἰκέταις χρώμενος" 
ἀλλὰ χαὶ ἐνδεόμενος οἰχετῶν, ἧττον σφάλλετωι, ἢ ὑπὸ ἀδίχων 
σαραττόμενος. ἘΝ δὲ ἴςε, ὦ ἄνδρες, ἔφη, Φίλοι, ὅτι ὁδὲ τοῦτο 
μόνον ὠφελήσθσιν οἱ χακοὶ ἀφαιρεθέντες, ὅτι κακοὶ ἀπέσονται, 
ἀλλὰ χαὶ τῶν καταμενόντων, ὅσοι μὲν ἀνεπίμπλαντο ἤδη χα- 
χίως, " ἀποχωθαρδνται πάλιν αὐτήν’ οἱ δὲ ἀγαθοὶ τοὺς κακὼς 
ἰδόντες ἀτιμασθέντας, πολὺ εὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀνθέξον- 
ται. Ὁ μὲν οὕτως εἶπε" τοῖς δὲ Φίλοις ἅπασι συνέδοξε ταῦτα, 
χαὶ ὅτως ἐποίεν. 

Ἔκ δὲ τούτο πάλιν οὖ χοὶ σχώμμωτος ἦρχεν ὁ ἸΚῦρος. 
Ἱζατανοήσος γάρ τινῶ τῶν λοχαγῶν σύνδειπνον ἀγομένον, χοὶ 
πιαρακλίτην πεποιημένον, ἄνδρω ὑπερδωσύν τε κωὶ ὑπέρωισχρον, 
ἀνακολέσας τὸν λοχωγὸν ὀνομαςὶ, εἶπεν ὧδε. Ὦ Σαμζαύλα. 
ἔφη, ἀλλ᾽ ἦ ἃ σὺ, κατὰ τὸν Εἰλληνιχκὸν τρόπον, ὅτι χοϊλόν ἐς!, 
περιώγεις τῦτο τὸ μειράκιον, τὸ παραχκατακείμενόν σοι; Νὴ 
τὸν Δί, ἔφη ὁ Σαμξαύλας, ἥδομαι καὶ συνὼν τότῳ, χωὶ ϑεώ- 
μενος αὐτόν. ᾿Αχόσαντες δὲ ταῦτω οἱ σύσκηνοι, προσέξ λεψναν" 
ὡς δὲ εἶδον τὸ πρόσωπον τῷ ἀνδρὸς ὑπερξάλλον οἶσχει, ἐγέλα: 
σὰν τόντες. Καί τις εἶπε, ἸΙρὸς τῶν “εῶν, ὦ Σαμξαύλα, 
ποίῳ ποτέ σε ἔργῳ ἀνήρ ὅτος " ἀνήρτηται; Καὶ ὃς εἶπεν, ᾿Εγὼ 

ΔΤ ΙΒ ΓΑ ΥῚ Θοίοϑί, ααδρ πργ 5 αἰδίαν ἔα} 15 : πηγηὸ Θἰϊαμ μη ηϊὶ5 ἀ6- 
{πη ΒΓ] Δ ΟΟΙρΙΐ, 51 σαγοαΐῖ Ἀγ, Ὰ}15, ααὰπι 51 ἃὉ 1] 5115 ρουταγ θῖν, ΤῸ 
ΦΟΡΟ δαιΐθιῃ, ἀἸη]οἱ, Πα θα, τα Εἱΐ, ΒΕ .ΟΤἿῚ5 τη 8}15 ηελἰἐ δτι5, πο ἰά τηοαὸ 
γη.05 σοτηηοάθη ᾿ηἀὸ ρουοθρίαγοβ, μ18}} ααοα ΔΡδυιηΐ, 564 111 οἰΐδην (αὶ 
πο βου χπδηθθυηΐ, αποίαποί απὸ Ρ]Θ ΠΗ] Ἰατὰ ᾿πρΓΟ ἰα 118 6556 σοθρϑυτηΐ, 
γὐγϑὴ5 Ὁ δῷ 56 γϑραγραθαηΐ ; ΒΟῊΪ δαΐθηιν οὐ πὶ τ18105 Ἰρπου 8, ποίαϊος 
νἀ ουηΐ, χαπ]τὸ δἰϑου 5 νιγτα!]} δά μεογθβοθηῖ. ἘΠῚ 116 συϊάθῃ ΒΟΥ ΠΟ ΠΘΙΣ 
ἤὰπς Πάθαϊς : 80 ΔγΏ1οἾ5 δυυῖθηλ ΥΩ Πἶι15 σΟΙΏΡΤΟθαΐα, ἤδδο ογϑηΐ, δἴαιιθ 
ααοὺ ἃὉ 115 Γ65 δὶς Ἰηϑεϊταϊα δϑί. 

Αἴααο Πἴς τυγϑὰμπι Οὐτιβ Ἰοσασὶ σοοΡΪ. Νὰ οἷ ἀπϊηγαἀνου ἰβϑοὲ ὃ 
ὈΓερίδοΙ 5 πα η]ραϊουιτ αποπάδπι δα σοο πᾶγ βθοῦην ππὰ ἀπσθγο, Ἰαχιά αι 
56 ἴηέου ἀἰβοιμη θοπάτι γί ηογο, μουηίποτη οἵ Πἰνβαϊταήη οἵ ἀθουτηθη δά "η0-- 
ἀὃτη, πιδηῖραὶὶ ργφοίδοϊο Ὠομλ  παἴϊπι σοι θ᾽ Ϊαΐο, 5ὶς οὐ αἴἴαϊαβ οδῖ: Νιμα 
δὲ τὰ, ϑαυτηθδυΐα, πα αϊΐ, [ἢ τπογοῖὰ ατροογπηι, ὰης δος θθηΐθιῃ {101 840- 
ἰοβοθηίαϊαηι, αα]α ΤΟΥ ΠλΟ5ι15 βἰζ, οἰσοσμηάτοῖβ 7 Ῥγοίδεϊὸο, ἱπαπῖς απ θα ]85, 
οἵ πυ}}5 σοηβαθίθαϊπο οἱ ἀβρθοία ἀοθοῖοσ, Ἦφος ἀπΐθυῃ δὶ σοπα Θ πα Ϊ65 
δ 1556 ηΐ, 2} δτέη Οο]ο05 σοηνουίδτγο : οἱ οἂπι ἔοι ΠΟΙΆ ΠἾ5 ΒΌρΡΓα πποά πὶ 
ἀοίουγηθιῃ νἱ ἀββθηΐ, εἰβϑυιηΐ οἵηπθ5. ϊ αα!άατη, πο ἰαηάθχῃ αςΐο, α1188850, 
παῖ, απ θαῦΐα, νἱν ἢἰς ἴθ δὲδὲ ἀονιηχὶ ὃ ἘΘΘΡΟΠαΙΣ {Π ||, Εσο νοὶ 5 ρτὸ- 

8 ᾿Αποκαθαρυῦνται)] [ἴὰ νυϊραϊὶ5. Ἰοσίίυν Ὁ ᾿Ανήρτηται] γαυϊρὸ, ἀνήρηται. ἮἩσμπς 
ἀνακαθαρῦνται. Αιοᾶ ηὐϊάθηι ἔοττὶ ροΐοδέ, ἰσοὰπι ἰῃηδυβρίοαϊὸ ἐδπίανε Β(ΘΡδηυ5, 
πος ἃ 8 τϑρυάϊαίαν, αἰδὶ ααδὰ ποὴ ποἀὸ πδο τδροπμθηᾶάυστη νἱάϊξ ἀνήργηται, υξ σΟΙ- 
ΞΘ ΘΡἤΔπι5 ΔΗ σὰς ἢΠ]αὺν ἈἸέογανι Ἰθοϊοποηι τιρᾶϊ5 σοηβίαγοί βθηβῦβ. Εὔος αὐυΐδηλ 
Ῥγϑίρθσομάδια ρμυΐϊοπξ, βοὰ οἱ δᾶτη ὀχ ἰδθδὲ νοτῦο, δοᾶθτα ρἱδπὸ τηρᾶο, βυργὰ υ5ὰ5 
ΜΕ, Βοὰ!. οεὶ ἈΘΒΟΡ ΟΣ ; ἀνηρτήσατο δὲ τοσαῦτα φῦλα, 
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ὑμῖν, νὴ τὸν Δία, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ. Ὁποσάχις γὼρ αὐτὸν ἐκάλεσα 
εἰχενυχτὸς εἶτε ἡμέρας, ὃ πώποτέ μοι ὅτ᾽ ἀσχολίον προὐφασίσατο, 
οὔτε βάδην ὑπήχεσεν, ἀλλ᾽ οἰεὶ τρέχων ὁποσάκις τε πρᾶξαί, 
σι αὐτῷ προεέτωξα, ἐδὲν ἀνιδρωτὶ πώποτε εἶδον αὐτὸν ποιοῦντα. 
Πεποίηχε δὲ καὶ τοὺς δώδεχω ἅποωντως τοιούτϑς, ὁ λόγῳ, ἀλλ᾽ 
ἄργῳ ἀποδεικνὺς, οἵες δεῖ εἶνωι. Καί τις εἶπε, ΚΚάπειτα τοιοῦ’ 
“ον ὄντω οὐ φιλεῖς αὐτὸν, ὥςπερ τοὺς συγγενεῖς; Καὶ ὁ αἷς- 
χρὸς ἐχεῖνος πρὸς τοῦτο εἴπε, Μὼ Δία, ἔφη" ἐ γὼρ Φιλόπονός 
ἐςξιν᾿ ἐπει ἤρχει ἂν αὐτῷ, εἰ ἐμὲ ἔθελε φιλεῖν, τοῦτο ἀντὶ πάν- 
σων τῶν γυμνωσίων. 'Ῥοιαῦτα μὲν δὴ, καὶ γελοῖα καὶ σπϑ- 
δαὶο,, καὶ ἐλέγετο καὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. Τέλος δὲ, τὼς τρί- 
σᾶς σπονδὰς ποιήσοντες, χωὶ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς τὸ ἀγαθὰ," 
σὴν σκηνὴν εἰς χοίτην διέλυον. 'Τῇ δ᾽ ὑςεραίῳ, ὁ ἹΚῦρος συνέλεξε 
σοὺς ςρωτιώτως Ὡάντας, καὶ ἔλεξε τοιάδε" 

““ 'Ανδρες Φίλοι, ὁ μὲν ἀγὼν ἡμῖν ἐγγύς" προςέρχονταωι γὼρ 
“ἐ οἱ πολέμιοι. "Τὼ δ᾽ ἀθλω τῆς νίκης, ἣν μὲν ἡμεῖς νικῶμεν, 

ξεοϊὸ, νυἱτῖ, ἀϊσαιη. (οί 65 δυτὴ 5ῖνε Ὠοοίϊι, βῖν 6 Ἰηΐθγάϊα νοοᾶνὶ, πυμαπδπι 
ΣΑΪΗΙ πράπθ οσσυρδίοηθπι ργείθχυϊί, ἤθαὰθ ροαθιθηϊη, 56 συγ πὶ μΕΓ- 
Ῥείαὸ ρᾶγϊέ : αποίϊθβ ᾿ΐθη υἱ Δ αυ]α δοογθέ ᾿τη ρ Υαν], ΠῚΠ}] οὐπ νἹΔΪ ὑΠ- 
αθδεη 5'ηθ βυάογα ἴθοθσθ. Θιυΐη οἱ γϑαθος μὲ ἀποαθοὶπι 8165. οἤδοϊί, 
ὭΘῊ ψΕ ἷ5, 56 τὸ ἀθιηοηβίγαηο, 6118165 6556 ορογίθαί. Τύμῃ ἀμ! ἀδιὴ αἱΐ, 
Τα γεγο, [8115 ομη 51}, πο δὰχμα οβουΐανῖβ, αξ οορῃαΐοβ 8δοΐρα 7 ΕΠ δὰ ἢος 
τοβροηῦὶέ ἀφίογμαϊβ 1|16, Νοη ῥγοίδοϊο, αἰΐ : πδὴὰ τηἰπ! τη δϑὲ ἰδ θΟΥΠΠ ΔΙΏΔη5: 
ἀαῖρρα 5ὶ τὴ οβοιΐαῦὶ νοἰἰθί, οπηπίαπι πος δἱ Ἔχϑγοϊ α!]οππὶ ἰοοο οϑβοῖ. Εἰ 
{8116 υϊάοτα Ῥαγίτη τἰάϊουΐα, ραγίίχη βοιῖα, ἴατη ἀἰσοθϑηΐαν ἴῃ ἔθ γηδοιο 
ἴηι σογεραπίυγ. Τ᾿ απάθῃ, Ὁ01 θυ) ρογορίϑϑθηΐ Πα] οηθιη, οἱ ἃ α115 
Ῥοπᾶ ργθοαῖ! ββϑθηΐ, σοηνινίο 50] 10 οὐ ]τιγὰ ᾿ἰνουιηΐ. οϑίταἹὰ δαΐθμῃ 
Οὐχ οἵηποβ σοδρὶς Γ]]}1165, οἱ πα] υβτη 061 ΟΥΑΙ Οπ οὶ Παρ : ν 

“Ξ Ῥγορθ, ἀῃηϊοὶ, ἃ πο Ὁ ]5 δήθδὶ φουίδυπθῃ : δἀνθηΐδηΐϊ θη] μοβίθ5. ὟὙ1ς- 
(6 τοῦῖςθ δυΐδιη ρυφριηΐα, 51 αυ θη} Ὡ05 ΨΙΟΘΓΙΠΊῈ5, ἢφοο ποῦ ἐμένα ρομϑβδῖ, 

ὅζα. Ῥ. ἢ. οἵ, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀν- Ὀν8 10 118, ραγίχα οοη]δοΐαγθ, ΠΓ οι, ἃ ἤθους 
ἥρτητο, ὅκο. Ῥ. 33. ἘΠ 1. ἸΙεφεηάτγῃ οΟἸἸτὰ 
με οοπ]θοογαπί Του ποϊανυβ οἱ Μύυτο- 

ἃ Τὰ δ᾽ Ζθλα τῆς, 6.1 ϑίορμδηι5 8}1|- 
αὰ8 ἢ:ρο ἰϊὰ ἀϊδίησιιηΐ γουθα, τὰ δ᾽ ἄθλα, 
τῆς νίκης, Ἠδυά, ορίποτ, οοχηιηοάδ, [8.. 
φαΐοστη. ἴῃ 51:18 δηποίδιοηΐθιι5 γουῦα 111 
Ῥγοΐεσθηθ ποίΐϊ8 ργθηΐῃθβεοβ ἱποῖυβα, 
τῆτο γὰρ αἰεὶ, ὅσο. διιθροσίαγη 86 ἢ ηο Πὰ- 
Ὅεγα Ἰοσύτῃ αἷξ; αἴαυα αἀεὺ Ἰδοίογοτα δὰ 
1 αἰϊηστη 8ι185 δἀϊοηΐβ ΧοπορΠοηΐθμ γο- 
τη, Μομρμῖὶ ἰἀτηθ 5ἱ 4158. ραγπογῖ, 
ΘΌΤΩ ῬΥΟΙΪ580 τηϊηϊτηὰ 8 9θοῖβ86, βοά 
Ἰοούτῃ 5] οπἰο ἐγ διῖβ8βα, ἰωνθηϊοί, Μυ- 
τεῖυ8 οἰϊλτα ἰοίαγα Βα} 8 γί 8 ῥσὶποί- 
Ῥίαπη ἃ ΠΠὈγΑΥ 8. Ῥοϑδίταδ οοορίι πη 6586 
Ῥυϊαῖ, Ἰάδδανθ ΡδυΐτΩ, 01 056 “11. νοίουί- 

Τη040 ΡΙΌΡΟΙΙ οἱ Ἰδαροπάσχῃ οθηβοῖ : ̓Αν- 
ὄρες φίλοι, ὃ μὲν ἄγῶν ἡμῖν ἐγγύς" προςέρχονται 
γὰρ οἱ πολέμιοι. Ῥὰ δὲ ἄθλα τῆς νίκης, ἣν μὲν 
ἡμεῖς νικῶμεν, τὰ τῶν πολεμίων ἀγαθὰ πάντα" ἣν 
δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθα, (ἢ τοῦτο γὰρ λέγειν δεῖ) 
δηλονότι τῶν πολεμίων τὰ ἡμέτερα. Καὶ οὕτω τὰ 
τῶν ἡττομένων ἀγαθὰ πάντα τοῖς νικῶσιν ἀεὶ 
ἄθλα πρόκειται. Ἐπ σοῃϊδοίαγαχῃ ΠΟῺ ἰη1- 
Ῥίοῦο. ὥϑεά Ἰθοίοηθημ, αιαι ἀδΙη115, 
Ρυββίδηϊ ΠὈ}] ΟΥΩΏ68 ; ηἰἶδϑὶ αιιοά ΠιΘυΠηο]ὰ- 
γἱ 8 γα ποιεῖν πη ἸηλΥρίπϑιη γο]θοθυ. οί 
Τλοίαγα ΠΟ]]οτὴ : οὗτη 5δἴ}8 [ὈΣ 88 ΘΟΙΏΠ)6- 
ἀὰ ϑυτηῖ ροϑϑβὶζ ργὸ τιθέναι, οἱ ΘΧΡΟῺΪ, η» 
ΒεΥα απΐπιο, οὗ οσιΐοα ροηεγτο. 0ϊ γϑυθο- 
Γυϊη 86 8019 511, ““Νὼ νογῸ οαϑίιϑ Οἱ} 8. 
“« ὰθ ργδυϊονίϑ βοουνὶ 5.118, οἵ 8ρ01}18 γ6- 
( ξρσρηαϊ ἈΤΩΠΪα 906 πἰσὶῳ μα], 06 6ἢ- 
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“ἐ δῆλον ὅτι οἵτε πολέμιοι ἂν ἡμέτεροι, ἃ τῶν πολεμίων ἀγαθὰ 
“ φάντα᾽ ἣν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθω, (τῦτο γὼρ ἀεὶ καὶ λέγειν 
“ χαὶ ποιεῖν δεῖ) καὶ ὅτω τὼ τῶν ἡττωμένων ἀγωθὼ πάντα τοῖς 
“ γιχῶσιν ἀεὶ ἀθλοα πρόκειται. Οὕτω δὴ, ἔφη, δεῖ ὑμᾶς γιγ- 
“ γώσχειν, ὡς, ὅταν μὲν ἄνθρωποι χοινωνοὶ πολέμϑ γενόμενοι, 
“ ἐν ἑαυτοῖς ἔχωσιν ἕκαςοι, ὡς, εἰ μὴ αὐτός τὶς προθυμηθήσε- 
“σαι, δὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, ταχὺ πολλά τε χαὶ χαλὰ 
“ διωπράττονται᾽ οὐδὲν γὼρ αὐτοῖς ἀργεῖται τῶν πράττεσθαι 
“ δεομένων' ὁπόταν δὲ ἕχαςος διωνοηθῇ, ὡς ἄλλος ἔςξαι ὃ “πράσ- 
“σων χαὶ ὁ μαχόμενος, τῶν αὐτὸς μολακίξζηται, τοῖς τοιό- 

οἰ φοις, ἔφη, εὖ ἴςε, ὅτ᾽ πῶσιν ἅμω πάντω ἥξει; τὰ χαλεπὰ φε- 
“ ρόμενω. Καὶ ὁ ϑεὸς ὅτω πὼς ἐποίησε᾽ τοῖς μὴ ϑέλδσιν 
“ ἑαυτοῖς προςτάττειν ἐχπονεῖν τἀγωθὼ, ἄλλος αὐτοῖς ἐπιταχ- 
“φῇρας δίδωσι. Νῦν ἂν, ἔφη, λεγέτω τις, ἐνθάδε ἀναωςὰς, 
“περὶ αὐτὸ τότο, ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν οἴετωι ἀσκεῖσθαι 
“ μᾶλλον παρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλοι ὁ πλεῖςω καὶ σονεῖν χαὶ χινδυ- 
“ γεύειν ἐθέλων πλείςης καὶ τιμῆς τεύξεσθωι, ἢ ἂν εἰδῶμεν ὅτι 
“δ δὲν διωφέρει κακὸν εἶναι" ὁμοίως γὼρ πάντες τῶν ἴσων τευ- 
“ ξόμεθα. Ἐνταῦθα δὴ ἀναςὰς ὁ Χρυσάντας, εἷς τῶν ὁμο- 
σίμων, ἀνὴρ ὄτε μέγας, οὔτε ἰσχυρὸς ἰδεῖν, φρονήσει δὲ διαφέρων, 
ἔλεξεν ὧδε" 

“ς πὲ οἱ Ποβίεβ δὲ θοηᾶ ϑογιμῖ Ομ ἶα ποβίγα βἰηΐ : βῖη 'ρβὶ σοῃέγὰ νη ΑΠΌ Γ, 
ἐξ (μᾶπὰ οἱ [ἰὰ Ἰοχυὶ οἱ τὰ 6» ρο856 ἄηρογο οροτίθί) ᾿ΠΠάθπι ποβέγα βαροιὰ- 
“6 τοῦ} ΟΠ. ΟΠἸηἶἃ ν]οΐουθι5. ῬΥΦτηΪἃ ΒΘΙΏΡΘΙ 5ιπὲ ΡΥ ροβιία. 516 ἘΓΡῸ 
“4 ψοθὶβ δα βυηδηιιτη Θϑί, Πουηΐηθ5 6} βοοϊοίαίϊθ ἱπιποΐοβ, οὐπι ἀρ 568 
(6 5161} βίαϊυδηΐ, Π1}}}} Οχ βϑηιθη ἃ ϑιιοσθββαγιπ, Πἰδὶ ααϊΒα 6 50 58 ἴοθο 
“ ῬΥδΘθοΥῖ ἈΙΔΟΓ ΠῚ, ἡγεϊία Ὀγθνὶ οἱ ργεβοϊαγα σϑδίαγοβ 9 ΠΙΠ1] θη πὰ ΘΟΥῚΠῚ 
ἐς χαδο ρθγαρθηάδ βιιηΐ Ρ6Ὶ βοςογά απ ἃ 115 πορτσοίαγ : οὗν γογὸ πα 8 
“ὁ συρ᾽ αν ΟΥΙΓ, Δ]1 πὶ ἰΌγ6 γθῖ (αἱ σογαΐ ραυρπέξαιο, ᾿᾿οδὲ ἰρδθ βϑρηίον ἀρδῖ, 
(( Βα] βῃγοα!, ἱπαις, ΠΟΙ Π65 ἀΠίν ΓΒΟβ, ΡΓῸ σοσίο Πα θθαιβ, αάνογϑθα βί μια 
“ἐ οχηηΐα βίατί πη ἰηνάβισα. Αἰατθ ᾿ρ856 ἀθιβ δὶς απιοαατημιοα ὃ φΟΠβΕ αἷς : 15 
“ ρῃῖηι 1118, 41] 515] ᾿πυργαγθ πο] ηξ, αὖ Βοηὰ ἰΔΡοΥῖθυι5 δοαχαϊγαμξ, 1105 ἀδΐ, 
“ «αὶ πηρεγοηί. Ναηο οτρὸ, αἷΐ, βυγραΐ ῃὶς δἰϊαιῖβ, ἀδααθ ποὺ ἦρβο νεῦρα 
“ἐ (οἷαί, αἴτο πιοάο νἱγέιίθη ἀρυα Ὡ05 τηὰρὶβ Θχουϊίιην ἱγ] χιβεπαθέ, ΠΟΠΟσΙΣ 
“ς ΦΟΠΒΘΑΙΠΙ ΕΓῚΙ5 5ἰῖ, Ὧη σογὸ δὶ ὨΪΠ1] τοίδυτα βοϊαπγβ ᾿ρηαν πὶ 6556 (ι67:- 
“ σμαηι; απΐρρα ΟΠη65 ραγίίθυ ἐβυδ!ϊα βαπλβ σοηβθαζαγὶ ῬΥϑθμηΐα.ἢ 
πὰ νογὸ βιισρθηβ ΟΠ υβδηΐαβ, ΠΠῚῚ5 ΘΧ ΘΟΓΙΠῚ ΠΕΠΊΘΙῸ, 61] ὁμότιμοι ἀρρεΪ- 

Ἰδηίαγ, νἱγ ἤθῆϊιθ δέαξμγα τηαρπιιβ, ΠΘα 116 βρθοῖθ τορυβέιι5, 56 ΘΧθθ θη ᾿τιῖ- 
ἀφηιϊᾶ, τη πιης τηοάτπηι Ἰο μαι οβε: ΦΟΥᾺ 

“Δγ ΟΡ Ϊ5 ἑα θη ἀστι δπἰϊπόσιιθ οοριίαπ- ἔναι, ΑἹ 1ἰδγὶ ομγλθ8. οοη)δοίαγαπι γ65- 
“ἄγη εξ, μάχης εἶναι ἑτεραλκέα νίκην, Ὁ611- ραππ: ποι 6]08 Ορβ Ἰοοὰβ Βῖο υἱάοίυν 
“αὰ6 δἀθὸ οὐθηἶι18, 81 αυὶΐ 8111, ἀποὶρίίοβ ἰηάδίξεγολ Θπθιη δηῖπε αἰϊατα, Ὠἶδὶ ἀγαθὸν, 
65586,᾿) ὅτ. γ αὐ ἢΪ5 νου ὶβ ΑἸχοΐογ, ὃ πλεῖςσα τα πυνεῖν 

ἃ Οὐδὲν διαφέρει, ὅςς5.1 Μυγεΐα5. ἸορΘἢ- ἃ κινδυνεῦειν ἐθέλων , ἶ 
ὄσγη ορηβοί, οὐδὲν δταφύρει κακὴν ἢὶ ἀναθὸν 

τά 
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“ἸΑλλ᾽ οἴμαι μὲν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐδὲ διωνοόμενόν σε ὡς δεῖ 
ἐἤσον τὸς καχὸς τοῖς ἀγαθοῖς ἔχειν, ἐμξ αὐλεῖν τῦτον τὸν λόγον 
“ἀλλ᾽ ἀποπειρώμενον εἴ τις ἄρω ἔζωι ἀνὴρ, ὅξις ἐθελήσει 
“ ἐπιδεῖξωι ἑωυτὸν. ὡς διανοεῖται, μηδὲν χωλὸν χὠὠγωθὸν ποιῶν, 
“ ἃ ἂν ἄλλοι τῇ ἀρετῇ καταπράξωσι, τότων ἰσομοιρεῖν. ᾿Εγὼ 
“δὲ ἔφη, εἰμὶ μὲν ὅτε ποσιτοχὺς, ὅτε χερσὶν ἰσχυρός" γιγνώσκω 
«ς δὲ ὅσι ἐξ ὧν ἂν ἐγὼ τῷ ἐμῷ σόματιποιήσω, ἐκ ἂν χριθείην ὅτε 
“- χρῶτος, ὅτε δεύτερος, οἴομοι: δὲ οὐδὲ χιλιοςὸς, ἴσως δὲ ἐδὲ μυ- 
« ριοςός.᾽ Αλλὰ χαὶ ἐκεῖνο σωφῶς ἐπίξαμμιαι, ὅτι εἰ μὲν οἱ δυνατοὶ 
“ ἐῤῥωμένως ἀντιλήψονται τῶν πραγμάτων, ὠγωθᾶ τινός μοι 
τα μεφέφζοι τοσῶτον μέρος, ὅσον ἂν δίκαιον ἡ" εἰ δ᾽ οἱ μὲν κακοὶ 
«ς μηδὲν ποιήσϑσιν, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ χωὶ δυνατοὶ ἀθύμως ἕξεσι, δέ- 
- δοιχῶ, ἔφη, μὴ ἄλλο τινὸὲ μᾶλλον, ἢ τῇ ἀγοαθῶ, μεθέξω 
“Ξ πλέον μέρος, ἢ ἐγὼ βάλομαι.᾽ Χρυσάντας μὲν δὴ ὅτως 
εἶπεν. ᾿Ανέςη δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ Φεραύλας, ἹΠέρσης, τῶν δημοτῶν, 
Κύρῳ πως ἔτι οἴχοθεν συνήθης καὶ ἀρεςὺς ἀνήρ, καὶ τὸ σῶμα 
ἐκ ἀφυὴς, χαὶ τὴν ψυχὴν ἐκ ἀγενεῖ ἀνδρὶ ἐοικὼς, κωὶ ἔλεξε 
τοιάδε. τι ὙΡᾺ 

“Ἐγὼ, ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ πάντες οἱ Ὡωρόντες Πέρσαι, ἡγϑ- 
“ς μῶ! μὲν ἡμᾶς ἐκ τῷ Ἰσὰ νῦν ὁρμᾶσθωι πάντας εἰς τὸ ἀγωνί- 
“ δεσθωαι Ὡερὶ ἀρετῆς. Ὁρῶ γὼρ ὁμοίῳ μὲν τροφῇ πάντας 

“ Ἐ)αυϊάσηη ἀΥ τον, το, αἷΐ, ἰ6 ἀθ ἴος αὐ π05 τοί 1556, ἤθη αυδα ἴῃ 
(ἐ φηΪΠΊΟ σορίζαγ65. Φ66018}} ρΟΥΠΟη6 ἴοτίοβ οἱ ἴρῆανοβ ἀθθθγθ ροι τ, 568 υἱὲ 
( ρχρϑυϊατῖβ 8ἢ 4. πα ὴ 511, αἱ ᾿ρβυπι πα οαγα ν6]1ἴ, σορΊ Αγ 56, ζῸ76 ΐ, 
( τατηθίβὶ ὩΪ 1} ἴρ56 ρυϊομγὸ ργεοϊαγόνο ἰδοϊαί, ρδγθι δουπὶ ΒΟΥ ΟΠΘΙα 
“ φαρὶαῖ, 4α88 4}1} νἱτίαία διά. Θομηραγανουηΐ. ἘΣΡῸ νογὸ, ἱπασῖξ, ΠΕαι16 5τη 
“ἐ φράϊθυβ σο]οσ, πθαὰ6 τηδηΐθυ8 του δέ : εἴ ζαϊαχιιμι ᾿π6]]Π0Ὸ, αἱ Ἰυσ!οῖο 
“ἐ ρχ 115 46 πη6 ἔδοΐο, αἴ1δ6 160 ΘΟΥΡΟΓΘ φΈΓΔΤΩ, ΠΘΑΙ6 ὈΥΪΓΏ ἢ, ὨΘΘῸΘ 56- 
« ρυπάυχμη, ΠΘ466, ΟΡΙΠΟΥ, τη} Π6ϑ᾽ πηι, ᾿πη πὸ (ΟΓὃ Ὡθαὰδ 46 6168 π}}} 05] ΤῸ 
“ βοῖο, υἱ 51 νἸθῈ15 ργϑοϑίαπΐθϑ (ΟΥΘΥ γ65 ΡΟΥΘ 85 σα ροβϑινϑ]ηΐ, ΓΔ]: οἰϊδ ην 
4 ταηίυτη ΟΠ αἰἸου] 5 οΡὈνθηϊθί, αυδηΐαμ το αππὰ Πιοῦϊ : 51ὴ δπΐδῃ οἱ 
( Ἰσπανὶ ΠΗ (Θοουπ, οἱ ἔουίθϑ γοραβ 16 Δηϊη}15. τ] πὰθ που πὶ 8] 8 γ6 8, 
“ἐ ψογθον, ἱπ601:, πὸ ΡοιΠὰπ ΔἸ Γουϊὰ5 οὐ] Βα δ }} γαῖ, αὰπη θΟΩΙ αὔλολι)ι8.) ῬαΥ- 
“ἐ ἔργ, δά πηηιι6 γπδ, Οὐ 6 "ἢ, αἰ πη '056 νϑ] τ, Παθιζυχιιθ δἰ τ.) ἘΠῚ ἢὰπς αυἱϊ- 
ἄἰεπι ἴπ ταοάπτ Ἰοαυυίι5 6ϑὲ ΟΠ γυϑαπίαβ Ῥοβί δι αὐΐθην βυσγοχὶς ῬΉΘΓαιι- 
᾽α5, Ῥουβα, «μι ὃ ρἷθρο δγαί, ὕυγο αυοάἀατπητηοαὸ πὶ σοηδιιθίυη6 ἀοιη65- 
εἰοᾶ ΤΆτη ἢ Παγῖ5 ἀσοορίβαμα νἱγ, πα τα σονροτῖς. παι ἱπάθοοσγο, δηΐμηο νἱγὸ 
ἀορσθηοτῖ ποαυδαμδηη 5112}}15, ἀἴαιιθ ΟΥ̓ ΙΟ θην ἤδπο ΠΑθι : 

“ Ἐσο αυϊάοιη, γτο, ας νο5. Ῥϑυβς, ἰησυϊί, φιοίασοί «65:15, ΘΧ βιϊλο 08 
“ ογηῆθβ πὶ ἐραυ5 σοπαἸοηΐθι15 δα νἰγίι5 ἐθυϊατηθη σοπίοπάογο. ΘυρΡΕ 
“6 φΟΠβΙΠῚ1}} ΠΟΒ ΟἸΠΠΠ65 νἱοία ΟΌΣΟΓΘ ΠΟΥ̓ΡΟΥΆ, Θζ ΟἵΏΠ65 βάδην σοηϑιδίυα πὸ 

ΔΙΜετίςαι τοσοῦτον! ΑΡ]ογίϑάι6 οὐϊ15 ἰδγατη, ὅσον, ἴῃ ογαϊϊοπο ργβοθάοτο, 8.6- 
φθεδί γοΧ τοσῦτον, 4 ἄτη ἕδτηθη τοϊπἰτη γο- ὈἤΔηυΠ) ΘΆΤΩ τοίη ἶβθο τἱάθο; οἱ ΜΘ, 
ὅϊοὶ ὁπάατα θπῖο, οὗτη ἐρτὸ κοῖθαξ ἹΠΌ τὴ αἱ-ὀ Βοῦ!. ροπ ἄστη Ἔχ ϊθοῖ 
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“ ἡμᾶς τὸ σῶμω ἀσκὄντας, ὁμοίας δὲ συνϑσίως πάντας ἀξι8- 
“ἐ μένθς, τὼ δὲ αὐτὼ καλὼ πᾶσιν ἡμῖν προκείμενα, Τό, τε γὰρ 
““ σοῖς ἄρχϑσι πείθεσθαι, ἐν κοινῷ χεῖται" καὶ ὃς ἂν Φανῇ τῦτο 
“ ἀπροφασίςως ποιῶν, τῶτον ὁρῶ πωρὼ Κύρε τιμῆς τυγχάνοντο᾽ 
τ φό, τ΄ αὖ πρὸς τὸς πολεμίες ἄλκιμον εἶνωι, ἃ τῷ μὲν κροςῆ- 

μλ] 9 “ἐ χον, τῷ δ᾽ ὃ, ἀλλὰ πᾶσι καὶ τῦτο προχέκριτωι χάλλιςον εἶναι. 
“ὩΣ Νῦν δὲ, ἔφη, ἡμῖν χωὶ δέδειχτοωι μάχη, ἣν ἐγὼ ὁρῶ πάντας 
“ ἀνθρώπθς Φύσει, ἐπιξωμένος, ὥςπερ γε χωὶ τἄλλω ζῶα 
“ ἐχίσαται τινὰ μάχην ἕχοφα, ἀδὲ παρ᾽ ἑνὸς ἄλλο μαθόντα, 
“ἢ παρὼ τῆς Φύσεως δ οἷον, ὁ βὅς, χέροτ', παίειν ὁ ἵππος, 
“ ὁπλῇ" ὁ χύων, σόμοτι ὁ χάπρος, ὀδόντι. αὶ φυλάττεσ- 
“θαι δὲ, ἔφη, ἐπίσαται ταῦτω Ὡάντα ἀφ᾽ ὧν μάλιςα δεῖ" καὶ 
ἐς σαῦτο, “ εἷς ὀδενὸς διδωασχάλε πώποτε Φοιτήσαντα. Καὶ 
“ἐ ἐγὼ ἐκ παιδίε εὐθὺς μὲν σροξςάλλεσθωι ἠπιστάμην πρὸ τότε. 
“ ὅτῳ ὦμην πληγήσθαν χωὶ εἰ μὴ ἄλλο μηδὲν ἔχοιμι» τὼ 
““ χεῖρε προέχων, ἐνεπόδιζον, ὅ,τι ἠδυνάμην, τὸν παίοντα χαὶ 
ἐσῦτο ἐποίων ἐ διδωσχόμενος:. ἀλλὼ χαὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τότῳ παιό- 
“ἐ μενος, εἰ προξωλλοίμην. Μάχαιρων γεμὴν εὐθὺς παιδίον 
« ὧν ἥρπαζον, ὅπο ἴδοιμι, ἐδὲ παρ᾽ ἑνὸς ἐδὲ τῦτο μαθὼν, ὅπως 

4 ΠΙρο5 Παθοιὶ ἰτυΐαιθ, εἴ Θαάθι ΠΟΌ15 οἠηϊθι5 υἱγέμἐἑδ ἀθοογα ρχΌροβίία 
ἐξ ρ556, νἱάθο. Νίαϊη 115 αὐ ρδγθαιηιβ, αἱ οἴμτι προ υῖο διιηΐ, ΘΟΙΠ Π.Ϊ ΤΟΥ 
“ἐς ργιπΐδιι5 δβί ργοροβίζιμα : οἱ αυϊβαιῖβ ΠοῸ β'π6 γθουβδίηθ 1 σοηβρθαίι 
4“ ογχῃηῖιη) ῥγϑβίαίΐ, ὕπο ἃ νγο Βοηοσο ἃ ἢΠ1οἱ νάθος: ᾿άθη ἐογεϊον δὰ- 
4“ γργβὰβ Ποβίθβ 56 σόγουθ, ὨῸἢ δῖος σοηνθηῖ, {11 πο οοησθηϊέ, 56 εἰ Ποῖ 
ἐς 781 δηΐδ Ἰπἀϊοσαίπ μιν ϑϑὲ οὐπηϊθι5 ΠΟ βἐἸββίπαστη 6556, Ναπο νογὸ, ἰη- 
«ξ υϊῖ, οἰϊαπὶ ρυρηα ΠΟΡῚΒ5 τποηβίγαΐα δβῖ, αιδὴν ΠΟΙ Π65 ΘΡῸ πΠίνουβος ἃ 
“ ηρίαγᾷ Ὠδδβδ νἱάθο, ασπθιηδἀιηοάδτη δὲ δ οσιιπν απ 6 0 θὲ ἀπ: Π. Δ] ππὴ 8}1- 
“ς ΄φιϑὴι ρασπαπι πόγαηΐ, ΟΠ ΒῸῚ αἰΐθτα απθηααδπι, δίαὰ6 ἰρϑαμι παίαγαπι, 
“ ρᾳοεία : νΟΥΌΪ σταίᾶ, 05 σογηῖι ἴουῖτα πουΐξ : Θαμα5, προ : σ815, ΟΥΘ : 
“ἐ ἀροῦ, ἀθηῖθ, Αἴχιθ οὐπηΐα μεθ φρϊηναῖδα ἃ 115. δὲδὲ οανϑι πόγαπί, ἃ 
ὁ φαΐθεβ τηαχίηγὸ οανεπάτιηι οϑὺς Ἰάσιιθ, δα Ὠμ 5 ἀπαῦδηι πιαρΊβεγὶ ζμάιπι 
«ἐ ρχγοίβοία. Ἰῦρο οἰϊδηι βίαι πὶ ἃ μιθγο πόγαμῃ οἱ αἰ ψμίεῖ ΟὈ] ΘΟ γ6, ἃ χὰ πὸ 
“6 ΒΘΓΟΙΒΘΌΩ ἰγ1 ραυΐᾷταῃι: 80 51 ἰδ αἰϊαὰ παῦδγθι, τηδηϊ8 ᾿γεοῖθπθη5.. 
ἐς ᾳφαιδῃίιπη θοίΐδιαια, ΡΥ θηΐθιυ ἀμ θθἰθ απ: αἴαιιθ δος ἰδοίεθαμ οἰλπὶ 
4 Ρ ) ᾿ - ιν ᾿ Η͂ . " -. 

“' ποι πιοιϊὸ υορ ἀσοθιου, θα οἐϊδηι 9 1ἃ ᾿ρβαμῃ να ραϊα θη, 5] φιΐα ὁὈ}166- 

8. Νυὺῦν δὲ, ἔφη, ὅδὅ.6.} Τὐρτὶ ΠΟΒΜΠΙ τ6-ὀ  ὀ Φφύσις κέρατα Ταύριος, 
γβϑηΐδηϊ, νῦν δὲ, φημὶ, ὅ..71ὺ Μυτοία 1ἢ- πλὰς δ᾽ ἔδωκεν Ἵπποις. 
πὰ φημὶ ἀεϊομάπτα ριίαΐ τ ΘΟ ΘΡΉΔΩῈ5 οἱϊ- Ποδωκίῳν Λαγωοῖς, 
τὰ 56 ΤᾺ 8}}6 αἰὲ σοάϊοθβ 605 βααιὶ, ἰῃ (αϊ- Αἴωσι χάςμ᾽ ὀδοντων, 
1.5 68, 4ϑιὴ ἀξτηι5, γδρου ταν βου ρταγα, Τοῖς, ἕζο. ὶ 

ἘΠῚ βαπὰ ῬΆ55:τὴ ΠΠιὰ ἔφη 5ῖς δα ῃἰθιία μι ν- δ Ἑῤς ὀδενός, 5.1 Ἕλλειψις μπὶς μἱδηὲ 
ἡ θτηιι8. Βιχ 18. θα εϑὶ, αυὰ υὐξαν ΕΠ οΙἸϑία, 

Ὁ Οἷον ὃ βῦς, ὅ..1 1 θεῖ μὶς ἀρρόμογο, Ἀοΐ. ἰϊ, 97. Οτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυ- 
παρα ἀξ νδγὶϊβ ἰἰϊάθι μαίυγο ἀ0ῃ}5 βυανὶδ- χὴν μὲ εἰς ἀδν. Ἐπ μο00, 5ο}ΠἸσοὶ, οἰ 110 Ιοοο, 
βἰπηὸ ᾿π5}} Ἀπδόγθον, Ὁ ἢ. 2. ΒΌΒΔΙΔγΉθΞ ΠΘΟΘ556 65 οἶκον γΕῚ οἰκίαν. 
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“ἐ δέοι λαμβάνειν, ἄλλϑ, ἢ, παρὼ τῆς φύσεως, ὡς ἐγώ φημι. 
“Ἑοίον γῶν κωὶ τῦτο χωλυόμενος, ἃ διδωσκόμενος" ὥσπερ 
( χαὶ ἄλλα ἐξεὶν ὃ, εἰργόμενος καὶ ὑπὸ πατρὸς, χωὶ ὑπὸ μητ- 
“ἐ ρὸς, ὑπὸ τῆς Φύσεως πράττειν ἠνωγκαζόμην. Καὶ, ναὶ 
“ μὰ Δία, ἔπαιόν γε τῇ μωχαίρῳ πᾶν ὅ, τι δυναίμην λωνθά- 
ἑγειν. Οὐ γὼρ μόνον Φύσει ἦν; ὥσπερ τὸ βαδίξειν ἃ τρέχειν, 
“ ἀλλὼ Η ἡδὺ, πρὸς τῷ πεφυχέναι, τῶτο ποιεῖν ἐδόχε! μοι εἶναι. 
ἐς Ἐπεὶ ὄν, ἔφη, αὕτη ἡ μάχη κατωλείπεται, ἐν ἡ προθυμίος 
ὁ μᾶλλον ἢ τέχνης ἔργον ἐςὶ, πῶς ἡμὶν ὀχ, ἡδέως " πρὸς τόσδε 
“σὸς ὁμοτίμος ὠγωνιξέον; ὅτε γε τὼ μὲν ἀθλα τῆς ἀρετῆς 
“ἴσο, πρόκειται, " πωραξαλλόμενο! δὲ ἐκ ἴσω εἰς τὸν κίνδυνον 
ἐσμεν, ἀλλ᾽ ὅτοι μὲν ἔντιμον βίον, ὃς “ βίων ἥδιςος, ὃς μόνος" 

δε χρη, (Ἰαάίστμη ρογγὸ 5ἰαίπι ραν δαΐπιο, ΌΌῚ νά ββοιι, δα ριθθδμῃ, πὸ 
τε μος αυϊάθηῃ, 400 ρϑοίο ρυθῃβμάθηυβ δεβϑῖ, 58} 410 συαοαῦδηλ, ααὰπι ἐρ58 
“ε ῃρίυγα, αὖ ΘΡῸ ΠΘΏ560, Θἀοοίυ5. Ἐπὶ πος αυ!άθιη οογίὰ ἔδοιθθδια οὗτη 
ἐξ ῬγΟΒΙθΟΓΘσ, ΠῸΠ ἀρσΘγοΥ : απθχηδατηοάϊνη οἵ α]1ὰ φισάασπι βυαπί αυξο. 
“ἐ ραΐγο ᾿Ἰοδτ τιαϊγξαιθ νϑίδγου, ἴασογα ξαηιθ} ἃ, παΐαν ἃ σοραθαγ. Ας ρἰαάϊο, 
“ἐ ρῥγχοΐδοϊὸ, σοράθθαι απἱοαυϊά οἰαπουϊάτη ροίΐογϑιῃ. Νϑαμθ οηΐτα παίυγῶ 
ἐε βο] τη τηβιταμα δτγαῖΐ, βίος ᾿ησοἄθγα οἵ σΌΎΎΘΤΘ. 568 Βιρογαύδιῃ απ04 ἰηρῸ- 
ἐξ πα ογαῖ, δἰϊδη ϑανθ τὰϊη] πος ἔασον νἹἀθθαίαγ. υδηδοσυϊάθτα 
Ε σιῖαγ ἢεδο, ᾿παυ], ποῦὴβ ἀἰμαϊοαί!ο γοβϑίαϊ, ἴὰ ααῷ ΗΪ115 ΔΣ πη ΟσπΠ} 8] ον]- 
ἐε ἐᾷ5 πὰ 85 οἴ δοίαγα δϑί, ΟΣ ποη {ΠΡ ΤΟΥ Δάνθυϑὰβ ἤοδαθ, απ ἀϊοσαπίαν 
ἐε ὁμιόφιμιοιγ οΟΟΥΔΙΏΘῺ 5150] ρ᾽δγηῖ5 ὃ οἷ βαπὸ ρᾶῦα νἰγία [15 Ῥυϑοπλΐα 5]πὶ 
ἐξ μέγίδχιιο Ῥγοροβίίδ, ἃΐ ΠῸ5. ΠΟῚ ἰΐθηι γῸ5 ῬΆΥ]5 ὈΥΘΙΙ ΟὈ]ἸΙΟΘΓΘ ΡΟΥΘ Ι]Ὸ 
κε ΒΟΙΆΧΗΙΒ : 5686 105 ν ἤδη ποπογαίδῃι, αὐδ5 ΠΟΙ 1551 Πηἃ, 4188 πΠϊοᾶ : ΠῸΒ 

ἃ Πρὸς τούσδε τοὺς, (5.1 Ρ]οχίαια Ἰἰδχὶ 
πΟΒ δαθομέ τέσδε, 56 60 5 Ὀ]αίο, 5: παρ οἷ" 
ἴργ, πρὸς τὺς ὁμοτίμυς. ἘΠμ ἰΔτηθη ἢ Θχθμι- 
υἱατθαβ, «υϊθὰβ δὶ δυης ΟΥ̓ ουϑυα5. οἱ 
ῬΗΠοΙρ 5, οχεεῖββθ, υαἰγίαβαμα μυΐι5. Ἰοοΐ 
ἱπέογργοίαι ο ἱπάϊσαγο νἱἀοίαγ, ΠῚῸ ϑηΐην 
γοχξξ, οὐ ἐδἐῖ5 οὐπιραγὶδιι8; Ὠἰο, αὐνογϑ1ι8 
ἤοϑβοε ποπιοίζηιοβ. Αυΐη εὐ ΜΚ, Βοάϊ, Ιάθτὰ 
τοργαϑοηίαΐς, οἱ σρετηὸ πὰς αυδάγαγο νι ἀοίαγ. 
Ν πη ῬΠογαυΐϊαβ 116 ρ]εθοὶυ5 αἰρίίο αὐδβὶ 
ἀεχηοπβίγαί ὁμοτίμυς, ἰαπαύδτα ΠοΙμΐη65 ἃ 15- 
ἀἰησί ἃ 566 δυΐαᾳαθ ογάϊη8β. Αἰαὰθ ϑϑηάθπὶ 
Ἰοφαοηάϊ γαξζοηθη ὉΪ5 δηΐθ Πηϊΐδτ οὐδίίο- 
στα ἀϑυχραΐ: εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν πρὸς τἄσδε---- 

εἰ πρὸς τύς πεπαιδευμένης τούσδε. 
Ὁ Παραβαλλόμενοι δε, ξκ0.1 Ι,ορ ίαΣ οἰϊ- 

ἉΓΩ προθαλλόμενοι, ῬΤῸ παραθαλλύμενοι, οἰ ἴμεν 
ΡΓῸ ἴσμεν. γ πὶ Ἰεο(ἰοποτα τϑοθρίδπι 
τηουθηάδτη ρυίῦγαπξ, ᾿οοἱ βοηςοηζίατη Ὠαυᾶ, 
ΟΡίποΥ, δέους βαηξ. Θυ8}}5 αἰίοτῃ δὰ εἰ, 
γογβίο ποβίγᾷ οβίδηἀοίς, ἘΠῚ τηϊηἰτηὸ ἱπΠ5016 5 
8586 ἢος ἰοημποηάί σοπυβ, παραβάλλεσθαί τι 
εἷς τὸν κίνδυνον, 5881185 δὰ. ῃγοῦδηξ ΘΧΟΘΙΏΡΪΆ 
ΤἬΗπογἀἰάοα, ἃ Θίορῃηηο δα παπο Ἰοούτη δα- 
Ἶαΐα : ὕηυπι, πολῖται ὄντες καὶ πλείω παραβαλ- 

Ἀόμενοι, ΤῸ, οἰ γηρ!] οἴτρου δ δἷπο αὐ᾽δοίίοπο 

αἰοῖξ πλείω παραθαλλόμενοι, ῬΥῸ δ0 φιοα, ἐπι- 
ἐαπᾶο πη ΧΟΠΟΡ Ομ 5 Ἰοουχῃ, ἀἸοογοία", 
πλείω παραθαλλόμενοι εἰς κίνδυνον : Θ᾽ ΤΟΥ απ, οἵ 
ἂν μὴ ὃ) παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραθαλλόμενοε 
κινδυνεύσωσιν. ἴ901, νϑγίαίβδ ἰδηΐζὰῃι ογαίο- 
πἷβ ἔοσγπιϑ, παραθαλλόμενοι κινδυνεύσωσιν, ᾿άογη 
βοῃδί, αυοα παραθαλλόμενοι εἰς τὸν κίνδυνον. 
Νεο αἰϊΐοσ Ἐοσποσαβ : 1]. {, 522. 

᾿Αιεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραθαλλόμενος πολεμίζειν. 

Ὅρι ποίαΐ Βίορπαπα5, ΗΠ οσηογαγῃ δοσυβαΐίνο 
Ῥοβέ παραθαλλόμενος μο0ὴ σοῃίθηίαῃι, ἢ} {1- 
νυτῃ δἀα! 1556, πολεμίζειν ροπδηΐοπ Ρ7Ὸ ὥςε 
πολεμίζειν : αυοα σοτηχηοαὸ ΓΟΒΟἾΪν] ΡΟ0586 νἱ- 
ἀοίυν ἴῃ παραθαλλόμενος εἰς πόλεμον, φοἄθηι 
χιρᾶο αὑὸ Χρηορθοι ἀἰοὶϊξ παραθαλλόμενοι 
εἰς κίνδυνον. 

ς Βίων ἥδιςος, ὃς) 5.1 858 Πδ5 νοῦ65, 
ὃς μόνος, ἈΠ ΠΙάτὰ ἰἀοηδαια βοηςομίϊϑηι ΘΠ ΘΟ Ὸ 
οὐπϑοῖ ΜΕαυτγεδίυβ; αὐΐᾳαο. δἀδὸ ᾿ἰροπίογ, υἱ 
ἶρ56 αἰΐζ, ὑΥγῸ οἱβ γτοροβυοσί, καὶ ἄπονον αἱ 00" 
Ῥοηαῖ ῬΒογαυΪϊα5. ἔντιμον καὶ ἄπονον βίον τῳ 
ἐπιπόνῳ ἢ ἀτιμῳ, ϑοἃ γοραϊξαπίυγ ΡΥ ὶ Οπλἢ68 ; 
41 οἰπι νυσαίαῃι ᾿σοιἰσποιαι βούνοηξ, ἰηΐδο- 
τὰ θοῦ πὸ Ἰσοῖ πιδησαῖ, Αὐποίαηδυπι [ἃ 
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«ς ἡμεῖς δὴ ἐπίπονον μὲν, ἄτιμον δὲ, ὅςπερ, οἴμωις χωλεζώτα- 
“φος. Μάλιςα δὲ, ὦ ἄνδρες, τῦτὸ με εὐθύμως εἰς τὸν ἀγῶνα 
ἐἐ φὸν πρὸς τόσδε παρορμιδι; ὅτι Κῦρος ἔσο! ὁ χρίνων, ὃς ἃ Φθόνῳ 
“ἐ χρίγει" ἀλλὼ σὺν ϑεῶν ὅρχῳ λέγω, ἢ μὴν ἐμοὶ δοχεῖ Κῦρος, 
ὃς τινὰς ἂν ὁρᾷ ὠγαθὲς φιλεῖν ἐδὲν ἧττον ἑαυτϑ᾽ τότοις 
ςς δῶν δ Τὼ 5 Ἃ Πα ἣν. -ὐ τον ὖν ᾿ - ἊΝ ἹΜΕῚ γοῦν ὁρῶ αὐτὸν ὅ,τι ἂν ἔχοι ἥδιον διδόντω μᾶλλον, ἢ αὐτὸν 
“ ἔχοντα. Καί τοι, ἔφη, οἶδω ὅτι ὅτοι μέγω φρονῶσιν ὅτι πε- 
ἐς χαίδευντωι δὴ καὶ πρὸς λιμον, καὶ πρὸς δίψος, χωὶ πρὸς ῥίγος 
(ς χωρτερεῖν᾽ κωκῶς εἰδότες ὅτι χαὶ ταῦτο ἡμεῖς ὑπὸ χρείττονος 
« διδασχάλϑδ πεποαιδεύμεθω, ἢ ὅτοι. Οὐ γάρ ἐςιν διδάσχαλος 
“ἐ σότων οὐδεὶς χρείστων τῆς ἀνάγκης, ἣ ἡμᾶς χαὶ λίαν ἀχρι- 
“ ζουν ταῦτω ἐδίδωξε. Καὶ πονεῖν μὲν ὅτοι δὴ τὼ ὅπλα φέ- 
“ἐ ρργτες ἐμελέτων, ἅ ἐξὶ πᾶσιν ἀνθρώποις εὑρημένα, ὡς ἂν 
“ εὐφερώτατα εἴη" ἡμεῖς δέ γε, ἔφη, ἐν μεγάλοις φορτίοις χαὶ 
“ βαδίζειν καὶ τρέχειν ἠνωγχαζόμεθο" ὥξφε νῦν ἐμοὶ δοχεῖν τὰ 
“ σῶν ὥπλων φορήμωτα Ὀτεροις μᾶλλον ἐοιχένοιι ἢ φορτίοις. 
“Ὡς ὃν ἐμδ γε καὶ ἀγωνιομένο, κωὶ, ὁποῖός τις ἂν ὦ, χατὰ 
“ἐ φὴν ἀξίων τιμᾶσθωι ἀξιώσοντος, οὕτως, ἔφη, ὦ Κῦρε, γίγ- 
“γωσχε. Καὶ, ὑμῖν δὲ, ὦ ἄνδρες δημότωι, παραινῶ ὁρμᾶσθα:ι 
“ εἰς ἔριν ταύτης τῆς μάχης πρὸς τὸς πεποιδευμένος τούσδε" 
“ γῦν γὰρ, ἔφη, ἄνδρες εἰλημμένοι εἰσὶν ἐν δημοτιχῇ ἀγωνίᾳ." 
Φερούλας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν" ἀνίφαντο δὲ χοωὶ ἄλλοι πολλοὶ 

« απΐθηῃ ἰαθοιϊοβαια αυϊάθηῃ ἐϊαηι, 554 Ἰηποπογαΐδμι, απᾶπὶ δαθ!άθηι γ0]65- 
(( {ἰβϑ]ηϊατα ἄτοο,. Μίαχιτηδ δυΐθηι, ΝΕ], ΠΟΟ τη6 δὰ διυδοιριοπαμηϊ ἰϑοῖο δῃϊ- 
“ὁ τηο δἀνογβιὰβ. ποβοθ οουϊαιηθη δχοϊίαὶ, απο ΟΥὐγὰβ Ἰμαθχ οὐ, αἱ ΠΟῚ 
“ἐ οχ Ἰην]αἹὰ πα σαὶ ; αἵ αοα Ρ6Υ ἄθοβ ᾿υγ8η5 αθίγτηο, ΟΥΤῈ5 τὴ] νἹάρίαγ, 
(ς φῃοβοπηααθ. [ΟΡ ΕἸΘΥ 56 σου ΓΘ ἀηπηϑα νογίαΐ, ὨἸΠ1]οῸ τηϊπὺβ ἂμ 56. ἰρβαμηι 
“ ἀΠροτο : Πἰ5 σου αυϊάθηι θην νἱάθο, αὐϊοαα!α παθϑαΐ Ἰποαπαϊὰβ ἄἀγο, 
“ ᾳῃὰτῃ ἀρτα 56 γϑίηθθ [51 βαπὰ πονΐ, ἱπαυϊί, ἰδῖοβ ὁμοτίμους ΘΔ 115 6558 
“( ΔηΪΠη15, αι ἸηΒΠΤ βίης δὲ δὰ ἔδιηθη, δὲ δα ἔγῖσιιβ (οἰ θγαπάιπῃ : οὐπι 
“ ἴρ51 μασι πονθυϊηΐ, Π05 δα [15 ἃ ̓ ρασ᾽Β1Ὸ ΡΟΊΟΥ, αὰπη ᾿ρ505, ᾿Π5ι]- 
“ τπῖ058 6556. ΝΌΠ]Ὲ5 Θηΐμὰ εϑὲ πθοθββιϊαίθ ΡΟΐΟΥ Πού ὙΠ ΡΊβίου, αἰ: 5 
“ Ὧρ5 ἢδδο νῈ] δοουζαϊδ δαἀϊηοα πὶ ἰοηθῖθ ἀοουϊ, [ὲ δὶ αυϊάδηη «αἀ ἰὰ- 
“ ΠΟΥΘῸ5 5656 ΔΓΠῚΪ5 (ΥΘἢα15 Θχθγοιᾶγο, απ: ἐξα βιιπὶ ἃ Οὐχ 115 Ππουαϊηϊθτιβ 
“ἐ ρχοορίταῖα, υἱ ραβίαίϊι βἰηξ σουηη]ο ἰββίμηα : Π058 γοσὸ, ἱπαυϊΐ, 5 τηδρηὶς 
“ἐ ρῃθυῖθιβ οἵ ἰησθάθυο σοροθδμλιν δὲ ΟἸΓΘ  πξ ΜΝ] θὰ ἈΥΠΙΟΥ ροβία- 
“ἐ γηΐηᾶ 5: τ] Ἰοτὰ ν] ἀθδηΐαν 8115. αὰπη ΟΠΘθ5. ΟὐδιποΌγοη, Οὐνγο, ἴη- 
“ς χα, ῃεος βοϊΐο, τπθ δὲ ἴῃ σθυϊαηηθη ἀθβοθηβι), οἵ, 8 }15 α18}18 τ Πάθ 
( ἴμοτο, ργὸ πιϑυϊΐο ρυεθη} 5 οὐμαῖὶ ροβίι!αίαγιι, ἘΠῚ νοβ, υἱγὶ ρίθρεὶϊ, 
“ἐ Βοσγίου δὰ Ῥιαρηαμη παῆς ὐνογβὶὶβ θθη ἰηβιϊΓαὐο5 Πο506 ηαρσμᾶ σοηΐοη- 
(ἐ Πἴ9Π6 5 ιβοι ριοηἀδ πὴ: αὐἴρρο ἡπὴς ἐξ νἸΕῚ ἴῃ ΡΟΡΟΪΑΥῚ σογιϑηλίηθ δηΐ οἀρί]."} 
ἴῃ Ὠμπο πιοάϊιη αἰχῖς ῬΊΘγαΐαϑ : βαυγοχογαηΐ δυο η δὲ ΠῚ ΘΟΙΠΙΡΙΌΓ65, αὶ 

6 οβὶ, Μ5. Βοά]. ϊίδγα Ἰθοϊϊοηθηὶ 6 α- τηαγβ]ηἱ βου θθηἄδχη δυχάσιπε ΚΞ ΘΡἢδ- 
ΒΙΌοτο, ποτηὸ ὃς μόνος περ ὕδιςυς βίων, 4) ἈῈ5 δὲ ἘωΘΌΠΟΙΑΥ 115, ᾿ 

ἄν. 
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ἑχατέροις συνουγορεύοντες. ᾿᾿ὐδοζς δ᾽ οὖν χατὼ τὴν ἀξίαν 
ἕχαςον τιμᾶσθαι, ἹΚῦρον δὲ τὸν πρίνοντω εἶνωι. Ῥαῦτα μὲν δὴ 
ὅτω προὐχεχωρήκεσαν. α' 

Ἐχάλεσε δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ὁ Κῦρος χαὶ ὅλην ποτὲ τάξιν σὺν 
τῷ ταξιάρχῳ, ἰδὼν οὐτὸν τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν ἀνδρῶν τῆς τά- 
ὥεως ἀντιτάξαντα ἑχατέρωθεν εἰς ἐμξολὴν, ϑώρωκως μὲν δὴ 
ἀμφοτέρους ἔχοντας χωὶ γέῤῥα ἐν ταῖς ἀριςεραῖς εἰς δὲ τὼς 
δεξιὼς νάρθηκας παχεῖς τοῖς ἡμίσεσιν ἔδωκε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις εἷ- 
πεν, ὅτι βάλλειν δεήσοι ἀνωιρεμένος ταῖς βώλοις. ᾿Κπεὶ δὲ 
παρεσχευασμένο; οὕτως ἔξησαν, ἐσήμαινεν αὐτοῖς μάχεσθαι. 
Ἐνταῦθα δὴ οἱ μὲν ἔξαλλον ταῖς βώλοις, " καὶ ἔςιν οἱ ἐτύγ- 
χῶνον κωὶ θωράκων καὶ γέῤῥων, οἱ δὲ καὶ μηροῦ καὶ κνημῖδος. 
Ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἱ τοὺς νάρθηχας ἔχοντες ἔποιον τῶν 
μὲν μηροὺς, τῶν δὲ χεῖρως, τῶν δὲ κνήμας" τῶν δὲ ἐπικυπτόν- 
σχὼν ἐπὶ βώλϑς ἔπαιον τοὺς τρωχήλος καὶ τὼ νῶντα. Τέλος δὲ 
τρεψάμενοι ἐδίωκον οἱ νωρθηχοφόροι, πάτοντες σὸν πολλῷ γέλω- 
σι χαὶ παιδιᾷ. ᾿Ἐν μέρει γεμὴν οἱ ἕτεροι πόλιν λαξόντες τοὺς 
νάρθηχως, ταυτὸ ἐποίησαν τοὺς ταῖς βώλοις βάλλοντας. 
Ταῦτα δ᾽ ἀγωσθεὶς ὁ Κῦρος, τοῦ μὲν ταξιάρχϑ τὴν ἐπίνοιον, 
σῶν δὲ τὴν πειθὼ, ὅτι ἅμω μὲν ἐγυμνάζοντο, ἅμα δὲ εὐθυ- 
μοῦντο, ἅμω δὲ ἐνίχων σἱ εἰχασθέντες τῇ τῶν Περσῶν ὁπλίσει" 

εαἰσίαϑαμα βοηϊθηίίατη ἀείθη θαι. ίδοαμια ἀδογθίαμη ογαΐ πο 6. ΡΙῸ 
πιοτὸ οὐπαηάσμῃ, οἱ ὐυταπ σοπδέϊἐμοπα μην 6558 [πα ϊσοιῃ. [αἴ πδδο αυϊάθιη 
᾿ἰὰ σΟΒΒΘΓΙΠΙ. 

Ογτυβ δυΐθμι δἰἰασαηάο ἰοΐδτη σοποτίθιη τπἂ ουτη 6] 15 ργοοίθοϊο δὰ σο- 
πάτα νοσανῖ, σιὸα νἱ ἀἸ5βεῖ θιτη ἀϊν βαπι ἴῃ ἀτιὰ5 ρᾶγίθβ σοπογίθηι αἰσῖπαια 
οχ δάνϑιβο δ σοηῇιοίαπι ᾿ηβίγ χ 556, σοβίδηςθιι5. αὐ! τα αἰ Γαι ἸΟΥΙΟα 5 
οἱ βουΐα ἴῃ τιδηὶ θυ 51 η151115: 'ἰπ ἀοχίγαβ νογὸ ραγτὶ αἸΠΆ] 186 ἔογαϊα 5 ογαβδαβ 
ἀδάογαὶ, αἰΐογαπὶ ρ]οραβ βυυ]αΐαβ δ] συ τὶ π5βογαῖ. Εος τποᾶο οὗτϊ ἰῃ- 
5ἴγιοἵ! βίαγοπί, 115 ρυρηῃφ 5ἰσηθσση ἀαραΐί. [1 αυϊάθηῃ ἢ] ρἰθθαβ δ]δοι]α- 
Ὀδηΐα, οἱ ἀθ 115 ἰταα! ἑυτὰ ᾿ἰουοα5. πὶ βοιΐα [ογθραηΐ, 4111 ἔδιηι οἰϊδηι 
τἰθάβαιιθ. ὍΡ᾽ νεγὸ σοπηϊπὰβ ραρπαίη σοῃβογοραηΐ, ἐπρηι 111 αὶ] ἔδυ ας 
σοβίαθαπί Αἰϊοσαπη αυϊάθηη ἰθτηογα, γα Π115 ΔΙΙΟΥΉΤΩῚ, ΠΟΠΠαΠ]Ογαμη οἰϊαιη 
(τ ηΐ 5.Γὰ5 : οἱ δογηὶ 40] δὰ ρσίοραβ ἐοϊϊοπεία5 58 ἀθούβυπι ᾿πο]]ηδ5βθηΐ 
σΟΥν 665 οἱ ἀογβα ἰθγίθθαητ. "Γαηάρῃι αὐυογβαγῖοβ ἴῃ ἰαραι σοηνΘΓβ05 ρ6Γ- 
56 ΘΘΑΠΤΟΥ 11 4] ἔργα ]α5 σοβίθαηΐ, 1105 γταυϊῖο οὐτπι τἶϑα ᾿υϑάααθ οςἀθηΐθ5. 
γογὰπι οἱ αἰτροσὶ νἱοἰββδίπι βιιπρί15. ᾿ρ5ὶ αποάιθ ἔρυυ ἶ5, δοάθπι 1105 το 60 
τγαοίδγαηΐ, αυἱΐ σἴοθαβ ἰαου!αθαπίιγ, (ὐὐτὺβ αὐΐοιη. ἤτος δαπηϊγαίιι8, ἰυμ 
πόπιρο ρτοοίδοι! οοἰ ον εἶβ 5οῖου5 ᾿ηνθηίιπι, τἀπὶ πα} Πταπὶ οδοα θη, αυὸά 
5[πι|}}} ΘΧΘΓΟΘΓΘΉΓΙΙ, 5'Π}}}} 56 ἴρ505 ΧὨ: γαγθηΐ, αἴσιθ απ αιὸα 1}}1, χα 

ἃ Καὶ ἤςιν οἷ 58:10 τεοϊὸ ἀοό! Τνουμοϊα- «ποηάϊ ἰξίοθ, ἔσιν ὃς, ῥτὸ αἰλᾳιάϑ, ἔξιν ᾿ οὗ 
8, Ὑαυ]ρὸ Ἰοσίμαγ, ἔσιν οἷ, ἀ1110,. τ νἱ- αἰ αιυῖ, ΟἹ 815 ρθῦ οἰοΐοτοϑ οαδα8, ΟἼὙΔ6Ο]9 
ἀΘΙΩΣ, 5691: ΘΟΙΌΤΩΟΙ. ΔΓ Του '0- σπη: Θ᾽ οσϑη ον θὰ 9 ΤΥ Πα γ68, 
᾿ (Ἣ 
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μος αἴαϊδδα μα] οΠουτιπηὰπ αἰθρϑηΐ 115 {11 (θυ 5 σοβίαθαπέ. 

Ἰρὰ ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 
σούτοις δ᾽ ἡσθεὶς ἐχάλεσέ τε ἐπὶ δεῖπνον οὐτοὺς, ἃ, ἐν τῇ σχηνῇ 
ἰδών τινὼς ἀυτῶν ἐπιδεδεμένος, τὸν μέν τινω ἀντικνήμιον, τὸν 
δὲ χεῖρα, ἠρώτα τί πάθοιεν. Οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι πληγεῖεν ταῖς 
βώλοις. Ὁ δὲ πάλιν ἐπηρώτω, πότερον ἐπεὶ ὁμϑ ἐγένοντο, 
ἢ ὅτε πρόσω ἦσαν. Οἱ δ᾽ ἔλεγον, ὅτε πὩρόσῳ ἤσαν. ᾿Επεὶ δὲ 
ὁμοῦ ἐγένοντο; παιδιὰν ἔφασαν εἶνωι χωλλίςφην οἱ νωρθηχοφόροι" 
οἱ δ᾽ αὖ συγκχεχομμένοι τοῖς νάρθηξιν ἀνέχραγον, ὅτι ἐὶ σφίσι 
γε δοχοίη σαιδιὰν εἶναι τὸ ὁμόθεν παίεσθα: ἅμω δ᾽ ἐπεδείκνυ - 
σῶν τῶν νωρθηχοφόρων τὼς πληγῶς καὶ ἐν χερσὶ χοιὶ ἐν τρουχή- 
λοις, ἔνιοι δὲ κωὶ ἐν προςτώποις. Καὶ τότε μὲν, ὥςπερ εἰκὸς ἐγέ- 
λων ἐπ᾿ ἀλλήλοις. Τῇ δ᾽ ὑξεραίῳ μεφὸν ἦν τὸ " πεδίον τᾶν 
σῶν τότες μιμδμένων" καὶ ἀεὶ, ὁπότε μὴ ἄλλο τι στδδοιότερον 
πράττοιεν, ταύτῃ τῇ παιδιῷ ἐχρῶντο. 

3 ΔΝ ῇ 3) - ᾽ 3 “ Αλλον δέ ποτε ἰδὼν ταξίωρχον ἄγοντω τὴν τάξιν ἀπὸ τοῦ 
ποταμοῦ ἢ ἐπὶ τὸ ἄριξον ἐφ᾽ ἑνὸς, χωὶ ὁπότε δοχοίη αὐτῷ χωιρὸς 

ῬρΥβΑΓΙἢ ΙΔ αγᾺ ΠΔ 1Πη1Πα11 Θββϑθηΐ, νησογθηΐ : ἢϊβ ογρὸ αοἰδοίαίιιβ, δὰ 
ΘΟ ηδιη 605 ἰην αν! : οὐδ. ἴῃ ἰαθογπδοιΐο αποβάδηῃ ᾿ρβογυχῃ νἱάοχεῖ, 
4αογαμι 4111 ΠΡ ̓ 1α, πηϑπὰ5. 4111 ΟὈ]σαΐα εβϑεῖ, 41 ᾿ρ515 δοοϊἰδβοὶ γοραθδΐ. 
111 56 ρἴθθὶβ ἰοΐοβ ἰθραμί. |6 αυξογοθαΐ τἰθγατα, υἰΓὰπη Ῥοδβίααδιη Π0Π- 
ΘΎΘΒ51 Πι]5βθηΐ, ἀἢ Οὐπὰ ῬγΟΟᾺΪ εββοηῖ, εβροπαθθαδηΐ 1}}1, ἐμηι ἐα 86. ρεγ- 
»68805 οὐπι ργοσαὶ δββθηΐ: δ ροβίιδηι σΟμΠ 5 ΘΟΏΡΤΟΒ51 [αϊδοθηΐ, ᾿υἀυ πὶ 

ΠῚῚ νογὸ οοηίτὰ «αἱ 
(όχι 15 ογαηΐ ΠΟ ΠΟἰβὶ, ΠΟ πάσα 510] βϑαη δ ν] 6 Ὁ] οἰδπηαραπέ σομηϊηὴὼβ ἐογϊτὶ : 
δια] απ οἱαραβ ἴῃ πιδηϊθιιβ δὲ σογνιοῖθιιβ, ἀἴαπο δϊατα ἴῃ ἴαοϊθ πΟπ πα }}105- 
τη θαπηΐ, αιὰ5 ἃ 115 δοσθρίββοηΐ 4] ροβίαγοπί ἔθγϊαβ. Α τὰ αὐ! 6 11, 
5] υ1 ΡᾶΓ γαῖ, 5658 πιυϊαὸ τιάθθαπι. Βοβίυ δὰ νογὸ ἰοΐα5 σαπρὰ Ποιηϊηϊ- 
Ῥὰ5 πο 5 πη} 8 {10 π5 ΡΙΘΠ5 ογαΐ : βοιηρέγαμο σαρὸ, οὔτ πὸὺη αἰϊαα αυϊάσυδγα 
Μ]ΔΡῚ5. 56 ὙΠ {γασίαγοηΐ πος ἰὁ υἱοθαηίαγ. 
ΑἸ. νογὸ δαθαπάο νἰάθπβ σοϊιογβ ργεθίδομιμη ἀποθηΐθηι οοπουίθιη 

ἃ ἤυνϊο δα Ῥγαπάϊιη 5: ΠΡῈ}}15 βιμριϊοβ βθαιθπτθ 05, οἱ ο τὰ ἔΘΙΠΡῈ5 ᾿ρ51 6556 

ἃ Πεδίον πᾶν τῶν] γυϊπκὸ Ἰοριηΐ, πεδίον 
πάντων, ο. Ὁ τὸ ἰατηθὴ ϑίθρμδηο 8οο6- 
ἀο, φαὶ πᾶν τῶν ΓΘροηΘηατα σΘηϑαϊ, ἴ,6- 
Ὁποϊαλνίατη οὐαὶ αἰϊόβαιια Τηΐθυργεΐθ ἃ 
ὯΟὈΙ5. δίαγθ ἴῆνθηϊο. Ὑεῦθα ἢἰδ Χϑηο- 
ΡΒοπίέι8. οἱ ηὃ βιὰ οοπαηχὶς Ηο- 
ΤΩΘΙῚΒ: 

Τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον. 1]. ύ. γ. 156. 
Ὁ Ἐπὶ τὸ ἄριςον) [ῃ νυ ]ρα 15 ἰογὰ οὐηπὶ- 

Ὅπ8 Ἰεείταν Ἐπὶ τὸ ἀριςερόν. (τιλγη αὶ ρ᾿τὶ- 
γηὶ ἰδοϊομθ τι δαἀτηϊβουιηΐ, ᾿π 6 Πρ ὶ ΤΌΥΒΔῊ 
ποο νοϊιδτο ἰοοο παραγωγὴν ᾿ἰΐατα, ας ἐν 
εὐωνύμῳ 5611 εὐώνυμος ἀρ Τδοίίο08 ἀρρεὶ- 
Ἰαΐαυ. Αἴ τϑοϊδ οὐβουνανὶς Ποὺ ΠΟΙΆΥΙ 85 
ΟΠ 50] 6γὸ αἰοὶ ἐπὶ τὸ ἀριςερὸν, 56 ἃ ἐπ᾽ ἀριςε- 
ρὰ, βου! ἐπὶ δεξιὰ, ἐπὶ ϑάτερα, ΜΒ, Βοάὶ!. 
ΘΧΠΪϊΌΘ τὸ ἄριςτον, αἰιοα ἰὰ ἀρις ρὸν, ἰαπάθχῃ 
τηϑ]ὰ πιυΐαϊατη [αῖδδθ ὡγὈϊγοῦ, Ῥγορίον 
τ ΣΡ 11|ὰ ΤΟΣ ϑοαιοηΐϊα, κατέκλινεν ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον. Αυἱὰ φηΐτῃ ἢ αἷοὶ ροίαϊξ : πὰ 
608 7Άτη ἐπὶ τὸ ἄριςον ἀποὶξ ΘΟ ΠΟΥ 8 ργοοῖδο- 
1.8, 405 Ἰα θεὲ ραυϊὸ μΡοϑὲ ἐπὶ τὸ δεῖπνον 
ἀἰβοιμιθοτα 5 Αἱ Ὠ0}1ὰ οδὲ 80 ἢϊ8 νϑυ 5 
Ροβίθσϊου 5 Ἰϑοίϊοπὶ ποϑίγε αἰ βη ο] 85 : 
Ὥϑὴὰ ἃρυα Αὐοΐογεϑ ἄριςον δὲ δεῖπνον :- 
4αδμ βρὲ ροϊεοδίαΐοτη οὈἰηρηΐ ; ἰά φυοὰ 
ἰδϑίαϊαχῃ γοϊφαθειπί Ἐπαδίαι 5 οἱ ΑἸΠ6- 
Π80 5 ; ἀαογιιπὶ ΠΟ, ῬϑῈΟἷβ ἀθ Ἰθιηρουῖθιδ 
ΟἾΌΙ βαμῃθηαϊ ρῥυο]αΐῖβ, τὰ ἀδτηὰπι Ἰοααϊ- 
ἰὰγ: Μήποτε δὲ συνωνυμεὶ τὸ ἄριςον τῷ δείπνῳ. 
ἐπὶ γὰρ τῆς πρωϊνῆς πα τροφῆς ἔφη, 

Οἱ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ἔλοντ᾽, ἀπὸ. δ᾽ ἀυτῦ ϑωρήσ- 

σοντο. Ἰἰδ. 1. Ρ.. 11ωὦ 
ὉΪ Τηΐετρτοβ Αἰμοηθὶ (φιοᾶ ΟὈΙοΓ Ὠ0- 
ἰὰπάπτη 681) Παυὰ ἀοουταίὰ γοάαϊξ μήποτε 
αἰϊφιιαγνίο : ΔΑΔῈΡΙ 8. οηΐτα οἵ σϑμὶ 
ααδβὶ ἀϊβοι ἰθηάδτη ργΟΡΟ ΘΗ 8. ΥῸΧ οϑί, 
αὐτὰ αἱ 5916 πὶ ΞΟΠ βίο γεΐοσοβ, οἱ 1ΐ 

ῥῇ 
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εἵνωι, "παρωγγέλλοντω τὸν ὕςζερον λόχον παράγειν, καὶ τὸν 
φρίτον, κωὶ τὸν τέταρτον, εἰς μέτωπον" ἐπεὶ δὲ ἐν μέτώπῳ οἱ 
λοχαγοὶ ἐγένοντο, παρηγγύησεν εἰς δύο ἄγειν τὸν λόχον" ἐξ 
σούτου δὴ παρῆγον οἱ δεχάδαρχοι εἰς μέτωπον" ὁπότε δὲ αὖ 
ἐδόχει αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παρήγγειλεν ὃ εἰς τέττωρας ὄγειν τὸν 
λόχον᾽ οὕτω δὴ οἱ πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον, ὡς εἰς τέσσωρας 
ἴοι ὁ λόχος" ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τῇ ϑύρῳ τῆς σκηνῆς ἐγένοντο, “ πα- 
ρωγγείλας αὖ εἰς ἕνω ἰέναι, οὕτως εἰσῆγε τὸν πρῶτον λόχον, καὶ 
σὸν δεύτερον τούτου χατ΄ οὐρὰν ἕπεσθαι ἐκελευε᾽ χωὶ τὸν τρίτον 
χαὶ τὸν τέταρτον ὡσαύτως παρωγγείλας, ἡγεῖτο εἴσω" οὕτω δὴ 
εἰσωγαγὼν χατέχλινεν ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ὥςπερ εἰςετπορεύοντο" 
τοῦτον ὁ Κῦρος ἀγασθεὶς τῆς τε προωότητος, χαὶ τῆς διδασ- 
χαωλίας. καὶ τῆς ἐπιμελείας, ἐχάλεσεν αὖ χαὶ ταύτην 

ν᾽ ἀεθαΐυν, ᾿υθεπίθια βεοιπά πὶ πηδηϊρυΐιπι ργομηονογο ἴῃ ηΐθηι, δὲ αἰδῖγ 
τουίϊαπ, δὲ αυδτίμτη : οὗχη δυΐθπι ἰῃ ἔγοηΐθ 181 τη! ] Οὐ ἀτι065 Θββθηΐ, 
τηδηάαθαΐ ἴῃ Ὀἷποβ οαρίϊοαξμηι πιδηϊραϊιτ ἀποθγθηΐ : ἀθίηαβ ᾿ριαν ἀδουχὶ- 
ΟΠ 65 ἰἴῃ ἐγοηΐθυα ργομιονερδηΐ : τυγϑὰβ οὔτι ΟΡΡΟΓΓΙΠΙπὰ 1051 ν]ΒΌΠη Θββθί, 
᾿πηρογαθαΐ ἴῃ αυαΐογποϑ δαρίϊεαξιηι τααπιραϊατῃ ἀποθγθηΐ : δἵαθο ὰ χαησιδ 
ψἱογαπη ἀπιοα5 οἰΐαμη ργοσθάθραηΐϊ, αὐ ἴῃ απδίθγηοϑ ΤὩΔη ρΡΌ} 15 οαρ[οαΐιδ 
ἴγϑξ : ροβίαφυδμη νϑγὸ δ4 (θθγηδοι}}} ἴογ68 ρουνθηΐαπι δββοί, (πὶ βίρηο ἀδΐο 
ἤάθεηβ υἱ τυγϑὺδ 5βἰπριδίτη ᾿ποθάθγθηΐ, πηδη! ρα αη ρυϊπλατη ἱπίγοαποοθαΐῖ, 
εἰ αἰΐογαπι θεαί ἤυης ἂ ἱΕΓΡῸ 5668]; οἵ οὔτῃ ἰογίϊο 146 πὶ αυδηίδαιιθ ργδ- 
σορίββϑοῖ, ἀυςεθαΐ ἰηἰγὸ : δἴαια [ἃ οἴλπι 605 ἱπίγοάιιχ 5βθῖ, δοάθιῃ {1551 οὐ η 8 
ἀἰϊπουχήθογθ, 410 ἴηργοβϑὶ θϑϑθηΐ: ἤπης ογρὸ Ονὐτὰβ Δαμηϊγαῖι5, δὲ οὉ τη8}- 
Βυσίθαΐποπι, οἱ ἀἸβοΙ ]]ηᾶτη; οἱ αἰ] σϑείατα, ἤδη αἀθοααθ ὑπὰ συμ ΡΓῶ- 

αυἱ “Ιοοσῦτη Αποίογῖθ 8]1ου}] 5 Θχροηαηΐ, 
νογίίααο ἀεθεί, υἱάεημάτυη υοτὸ πὲ ζοΥἱὰὲ, 5Β0Ὀ- 
ΔΘ ο 56. ὅρα.. Ἐϊ αι Πϊ.5 Δαΐοθτα 9 1]. ρ΄. 
Ῥ. 1833. ἀξ γοοῖθβ ἄριςον, δεῖπνον Εἷ δόρπον, 
αὺς ἀρυὰ ΖΕ Βοθυ τ 5ἰγαι} οσουγγαηῖ, 
Ὦξοο μαρεῖ; εἰ δὲ μέμνηται ἀρίςυ ἃ, δείπνυ καὶ 
δόρπυ, ἀλλ᾽ αὐτὰ δύο εἰσὶν, οἷα συνωνυμούντων 
2οῦ δείπνου 1ὲ τοῦ ἀρίςου, Τὴ τοῦ αὐτοῦ, ποτὲ 
μὲν ἀρίςυ, ποτὲ δὲ δείπνου, ὀνομαζομένου. 

8 γγέλλοντα τὸν ὕςερον, 5.1 Ἐδθοίὲ 
ποίαΐ ΟἹ, ΒοΒ ἴῃ Οὐδεγυαῖ. ηὐήδοεῖ, ΤηΐοΥ- 
Ῥτοίθιη Ἰοσύση πο ραγατγη ἰηΐθ! 6 χ 586, 
φδυννθλον τὸν ὕςερον, ὅκα. 56 γοαάϊ- 
τι, ροβίεγίογεπι πιαπϊρυίαπι, ρτιτεγῖο ἰεγίϊο 

εἰ χυατίο, ὕπι [γοπΐεηι ργοσείίεγε γε. Ηοο 
Θηΐη ΠῚ 68ΐ τη 5 Αποίοτίβ, φαδά Οϑηΐι- 
τῖο 1116 Ἰαθεγεί ροϑίοσίογθιι ἰδ ηἰὰτη τηϑη]- 
Ῥαϊυπι ἴῃ ἐτοηΐεια ργοσθάογο, 864 ΟἸΏΠ68 
4υδίμθου ; πᾶπὴ δίοαισὶ ἤδυὶ ποη ροβϑοΐ, υἱ 
οἱ λοχαγοὶ ἐν μετώπῳ φΘϑδοῃῖΐῖ, αυδίμογ, 501}}- 
οοΐ, υἱ ΤΟΧ δεαυϊαγ. Θυδγὰ τὺὐπαράγειν 
ΐσ ΠΟ οδΐ ργαίϊεγῖγε, γὙ6} ργαϊεγιν αἰϊὴ5 

Ὁσδάεγε, Ῥτοπιουεε αὖ αἰψι{ιιἀἶγιε ἴν 
ἀκαγελδναῃ αυοά δὲ δᾳἀ ρμοτγίεπάδιῃ 
“τοπίοτῃ, υἱ ἀοοοηΐ ΤΑοίϊοὶ : οἱ ὕςερος Ὠὶο 
65: γυΐ ργίογεπι δεφυήξιν, ᾿άοτη αυοά δεύτε- 

ρος : Ὥ87ὴ αὖ ΠὶΟ λόχον ὕστερον, τρίτον, τέταρ- 
τον, ἰζὰ ΤΩΟΧ δεύτερον τοῦτυ, τρίτον, τέταρτον 
Ὠαθεῖ. ϑίθρμαηβ οἴϊδιη δεύτερον, ΡΓῸ 
ὕστερον, ἰα αἵ ἴῃ τηδΥρ 6 : 564 ταμίας! θη 6 
ἰϑέδι ὩΟῺ ΟΡ 68. 

Ὁ Εἰς τέτταρας ἄγειν] Ὠφαδὲ ἴῃ ῬΙογβαθα. 
10 018 {Ππ4 ἄγειν : φορά ἰδίηδῃ, ἃ ϑίθρμδηο 
οἵ Τιϑυποϊαγίο δαχηϊϑβαχη, οχηηϊηὺ γϑοὶρὶ- 
οπάστηῃ ΡυΐΔΠ,115. 

ο Παραγγείλας αὐ, ὅτο.}  ΤΑΡΌΥΙ 4111 ἀδηΐ 
παραγγείλας δύο εἰς ἕνα ἰόντων, εἰςῆγε, ὅτο. 
Δ}}}, δύὸ εἰς ἕνα ἰέναι τούτων, εἰςῆγε, δι. 
Ῥ]ασοί βίθρῃδμηο, ᾿θιποϊανίο οἱ Βγοάςο, 
ῬΓῸ ἰόντων ΥΒΡΟΊΉΘΙΘ ἐέναι. Βίορῃδηι8 
οἰϑτη οὕτως, θοἰὰϑ ααὰμη τούτων, δηΐδ ξιςῆγε 
Ἰοσυη Ῥοβ88 ὨᾶΌΘγα οχἰβιχηδί : οἵ, ὑπ 
60, απ Πιϑαποϊανίο 686, ΔΙ ΘΥΥ 8 αὖ, 
ΠΟ δύο, ροδβί παραγγείλας, ἴῃ τηδητι ΘΧΑΓΑΙ5 
τΟΡΡοΥϊδ, Ἰ οοῖΒ. οτηηϊηὸ ἰὰγθαΐιι8. οϑὲ ; 
Π6 0 1} 6Χ ἢἰ5 οὐηηΐθυ8, ας οἰγουμηΐε- 
γαηίαν, ᾿οοίοπ 8. βοπϑῦπι Χο ὲ ἰάο- 
που. [115 ἰίαασιις ἰηΐου. 86 οὐαί 8, οἱ 
οομπϊθοίαγ 5. ΒΘ αηὶ οἱ Τιθυποϊαγὶϊ ἴῃ 
ΌΧΙ γοσαΐ8, δ] τὴ βου ρίαγατη 6Σ 
Ῥυϊουῖθι5 1115 οΘοποϊπηθίδμη, ἀπ; 418 
τ Βρηδαχα Παιϊα ἱποοιμτηοδι τη ὈΓιΒΙΠΣ 



106 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ δεῖπνον σὺν τῷ ταξιάρχῳ. Ἰαρὼν δέ τις ἐπὶ 
σὸ δεῖπνον χεχλημένος ἄλλος ταξίαρχος 'Γὴν δ᾽ ἐμὴν, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, τάξιν οὐ καλεῖς εἰς σὴν σκηνήν Η καὶ μὴν ὅταν γε πάρῇ 
ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ταῦτα πάντω ποιεῖ καὶ ὅτων τέλος ἣ σχηνὴ 
ἔχῃ, ἐξάγει μὲν ὁ οὐραγὸς τοῦ τελευταίου λόχου τὸν λόχον, 
ὑςάτους ἔχων τοὺς πρώτους εἰς μάχην τετωγμένους" ἔπειτα δὲ 
“ὁ οὐρωγὸς τοῦ ἑτέρου λόχου ἐπὶ τούτοις, χωὶ ὁ τρίτος χαὶ ὁ τέ- 
σαρτος ὡςωύτως᾽ ὅπως ἃ ὅτων δέη ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, 
ἐπίσωνται ὡς δεῖ ἀπιένωι. ᾿Ἐπειδὰν δὲ χαταςῶμεν εἰς τὸν δρό- 
μον, ἔνθα περιπατοῦμεν, ὅταν μὲν πρὸς ἕω ἴωμεν, ἐγὼ ἡγοῦμαι, 
χαὶ ὁ πρῶτος λόχος, πρῶτος, Τὴ ὁ δεύτερος ὡς δεῖ, χαὶ ὁ τρίτος, 
καὶ ὁ τέτωρτος, καὶ αἱ "τῶν λόχων δέχαδες χοὶ πεμπάδες, 
ἕως ἂν παρογγέλλω ἐγώ" ὅταν δ᾽, ἔφη, Ὡρὸς ἑσπέρων ἴωμεν, ὃ 
οὐρωγός τε καὶ οἱ τελευταῖοι πρῶτοι ἀφηγοῦντωι. Ἔμοὶ μέν- 
τοι ὅμως πείθοντωι ὑςέρῳ ἰόντι, ἵνω ἐθίζωντοι κωὶ ἕπεσθαι, καὶ 
ἀφηγεῖσθαι, ὁμοίως πειθόμενοι. Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Ἢ χαὶ ἀεὶ 
τοῦτο ποιεῖτε, Ὁ ποσάκις γε, ἕφη, ἢ δειπνοποιούμεθα, νὴ Δία. 
Καλῶ τοίνυν, ἔφη, ὑμᾶς, ἅμω μὲν ὅτι τὰς τάξεις μελετῶτε 
χοὺὶ προςιόντες ἃ ἀπιόντες, ἅμω δὲ ὅτι χωὶ ἡμέρως ᾿ὸ νυκτὸς, 
ἅμα δὲ ὅτι τά τε σώμοτοω περιποτοῦντες ἀσχεῖτε, ἃ τὰς Ψψυ- 

ζδοίο οοδοτίοῃι δὰ σοθηδπι ἰην αν!. (ὑπ δαΐειη αἰΐιι5. αυϊάδηαμ σοΟΥ 5 
Ῥγείδεϊαβ δ σοθθδιη νοσδίιιβ δἀθββεῖ, Μίϑαιη νϑγὸ, ἱπαυϊῖ, σοπογίθμ δὰ 
ἔμμην ἦοο ἰαογπδοιιπ), Ογγθ, ΠΟ ἰπνιδ5 ἢ δίαυ ἐἤα ααοῖο5 δὰ σορηδήν 
νψοηϊῖ, πε οἸηηΐα ἔαοϊξ : οἵ 0ὉἹ βηΐδ σοηνινῖο ἢαΐ, οχίγθιημβ Οἰτίτηὶ τηδη]- 
ῬᾺΪῚ ἀπιοΐου διζμρν τηαηϊρυξαγα δαποῖς, αὶ φιΐάθηι ροβέγοπιοβ Βαθδὲ ρτίμηο δὰ 
Ῥαρηϑηι ἰοοο ἀἰϊδροβίίοβ ; ἀθιπαὸ μοϑβί ἢο5 θχίψθμαὰβ αἰ θυ 5 πη ΠΙΡῸ} ἀμο- 
ΤΟΥ, 5]! ὰ6 ταοηθ οἱ ἰθυτα5. δὲ παδγίαβ : τξ οἰϊαπη αυδηο ΠΘΟΕ556 5ἰ: 
Δ Ποϑεϊθυβ ρϑάθγη γϑίθισθ, βοϊδηΐ, απὸ μϑοῖο γϑοθάθγο οροτίθαί. Ῥοξί- 
αύδτα νογὸ ἴῃ οὐστϊουΐο σοηβεἱπηι15, 101 ἀθαγωθυΐδηγαβ, οὐπι αυϊάθηι νουβὰβ 
ΟΥ̓ ῬΥΟΡΥΘΟΙΆΙ, ΘΡῸ ὈΥΦΘΙΓΘ 50160, οὲ ΡΥ πηι τηϑηϊραΐ5. τὶ πηιπη παθδὲ 
Ἰοσιμη, εἰ αἰΐθυ βιατη, οἱ ἰθγίαθ. οἵ χυδτγίῃβ, δ τηδηϊρυϊΐογαπι ἀθουγῖς, οἱ 
Παϊπίοη65, ἄθηθο ΘΡῸ ἰᾳθθδη: οὐπλ νϑγὸ γϑυϑι5 οσοϊἀθηίθην ρτορτϑάϊηυτγ. 
ἔπη οἰ δχίγομηϊ ἀποῖου Ἀρτηΐη 5 δὲ οῆρ 60 Ροβίγθμηϊ ρυῖσηο ἰοοο ϑυμέ ἴῃ 80 1- 
ἰὰ ἀυςο58. Αἷς ποιὰ ρᾶγθηΐ τ πὶ ααἱ ργοβείβοοῦ. υἰίμνβ, αἵ εἴ βϑαὰὶ 
οἱ Ῥυεῖγο ῬαΥῚ οὑπὶ ΟὈδαἀϊοητἃ σοῃβιιοβοδηΐῖ. ΕΠ νταβ, ἱπαυϊ, ἘΠ οοοίης 
5ΘΙΏΡΘΥ ἰαομἶ5 ἢ Ῥγοϊδοϊὸ, γθβροπαϊ 1116, φιοίϊοβ σοσπδῖῃ ἰπϑίσιϊμη5. Ὗς 
ἡσιίαγ, ᾿παυϊῖ, αὐ εαὐπαην νοῦο, ραγίπι αυδὰ οἱ ἴῃ δοσδάθησο οἱ ἴῃ αθϑυπᾶο 
δἰυαϊοξὸ βοῦν αῖῖα ογά 65, ραστῖῃ συδα ἐϊμα οἱ Ἰηϊογάϊα δὲ ποοῖα ἐαοέξῆο. 

τὰ πυὶς Ἰοοο 5αϊϊ5 δοηνθηῖγο υἱἀθαΐασ, ἰὰ αυϊάδηι Ραβϑιπιὸ τεργϑοβεπίδῃης, δίορμδυτιε 
400 Ρ᾽ι18 νἷοθ βἰγαρ ϊοὶ 85 ᾿ρβ85 ραγίϊοι- οἱ Πυθα πον ι5 λόχων τροϊὰ Ῥοβαδτε, τὰ ἱρ- 
͵δ5, αὖ αἱ οὕτω, ΘΟὨΒΙ ΓΝ ταοάο δά θεῖς δὰ ἄποθ, αβϑϑης θηϊόσιο ϑἄδι ΜΙΒιο Βο- 
Αποίογ. ; ἀἸείαπο. 

ἃ Τῶν λόγων} ῬΙῸ μογαγῶν απο Ἰ᾿ἰρτῖ 
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χῶς " ὠφελεῖτε διδάσκοντες. Ἐπεὶ οὖν πάντα διπλῶ ποιεῖτε, 
διπλῆν ὑμῖν δίκωιον χκωὶ τὴν εὐωχίαν τοωρέχειν. Μὰ Δί᾽, ἔφη 
ὁ ταξίαρχος, μήτοιγε ἐν μιῷ ἡμέρῳ" εἰ μὴ χαὶ διπλᾶς τὰς 
γαςέραως ἡμῖν παρέξεις. Καὶ τότε μὲν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς 
σχηνῆς ἐποιήσαντο. Τῇ δ᾽ ὑξεραίῳ ὁ Κῦρος ἐχάλεσε ταύτην 
σὴν τάξιν, ὥςπερ ἔφη, καὶ τῇ ἄλλῃ. Αἰσθανόμενοι δὲ ταῦτα 
Κ οἱ ἄλλοι, τολοιπὸν πάντες αὐτοὺς ἐμιμοῦντο.. 

Ἐξέτασιν δὲ ποτὲ τοῦ Κύρου πάντων ποιϑμένο ἐν τοῖς ὅπ- 
λοις ἢ σύνταξιν, ἦλθε παρὰ Κυαξάρες ἄγγελος, λέγων ὅτι 
Ἰνδῶν παρείη πρεσξεία" Κελεύει οὖν σε ἐλθεῖν ὡς τάχιςα. 
Φέρω δέ σοι, ἔφη ὁ ἄγγελος, ἢ σολὴν τὴν κωλλίςην πωρὼ Κυα- 
ξάρες βούλεται γάρ σε ὡς εὐχοσμότατω χαὶ λαμπρότατα 
προφελθεῖν, ὡς ὀψομένων τῶν Ἰνδῶν ὅπως ἂν προςίῃς. ᾿Αχού- 
σὰς ταῦτω ὁ Κῦρος παρήγγειλε τῷ πρώτῳ τεταγμένῳ ταξιάρ- 
χῳ εἰς μέτωπον ςῆναι, ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγοντω τὴν τάξιν, ἐν δεξιῷῷ 
ἔχοντω ἑωυτόν" χαὶ τῷ δευτέρῳ ἐχέλευσε ταυτῷ τοῦτον παραγ-. 
γεῖλαι, καὶ διὼ πάντων οὕτω παρωδιδόνωι ἐκέλευσεν. Οἱ δὲ 
πειθόμενοι ταχὺ μέντοι πωρήγγελλον, ταχὺ δὲ τὼ παραγγελ- 
λόμιενο, ἐποίουν ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ἐγένετο τὸ μιὲν μέτωπον 
"ἐπὶ διωχοσίων, (τοσοῦτοι γὼρ ἦσαν οἱ τωξΐαργχοι) τὸ δὲ βάθος 

Ρατίϊπι ααδα οὐ οοΥροῦα «ἰδαπιθυϊδηο Ἔχαγοθί!β, οἱ δηΐτηοβ ἀοοθηᾶο 1π16- 
Ἰοτοβ τε ἀπῖ5. Ουδπαοαυ!άθμ ρίξαν οὐηηΐα ἀυρ]1οῖ5, (οἰ 5, Φοασ) 6δὲ 
ψ 5. οἴδηχ ἀπρίοχ δρυϊυτη ργφῦου. ΜΙηϊμηδ ρῥγοίδοιο, αἱΐ οὐ που ἐϊζιδ 
Ῥχγϑοίβοϊαβ, ἅπὸ αὐϊάθηι αἀἰ6 : ὨΪΒῚ ΠΟΪ5 ἀυ 1665 δἴΐϑηι νθηΐγοβ ἀδ 05. Ας 
ἴαμα αὐϊάστα ἢοο ραοΐο ποι ἢ} 8 σοηνῖν! ἔθοθγθ. Ῥοβίγαϊὸ δυΐθ Ον- 
τι ΠΠ]υτὰ ογάϊποιη, ααοιηδάἀιποά ἀγα αἰ χογαΐ, οἵ βθαυθηΐ αἴθ νοσαν!. Θπε 
σἂ οϑοίου δηϊπιδἀνουίογθηΐ, Ομ] 65 ἀθίποθρϑ 605 ᾿πηϊ τα θαηίΐυν. 

Οὺμπῃ αὐΐομη ΟΥγτυβ αἰασαπάο ηυϊϊέθην ὑπὶν θυβατη 1 ΔΥμλ5. [πδίγαγοῖ οἱ 
Ἰηβίγαογοῖ, ἃ Ογαχαῦα νϑηϊξ ππηΐ5, α1} ἀΙοογοέ 80 Τηα 15 ἱθραίοβ 846880 : 
Θυδρτγορίεν [6 αυλτηρυϊπηὰτη αὐ 86 νϑηῖγα [θεῖ σγασανθ8. ()υϊη οἱ νϑβίβηι, 
ἴηαυῖ πυηί5, θυ] οΠογττηαι ἃ (ὐγάχαγο (101 [6 7Ὸ : [6 δηΐϊη αυᾶτῃ ΟΥΏΔΕ15-- 
5βιτηὸ βρη! ἀἸββιπηθαιθ δάνθηϊγο οαρὶς : αὐαἱρρο ααΐα 1Π4] βροοίαίαγ! βαηΐ, 
α0ὸ ουἱΐ ἀοοοάαβ. δος οὐπὶ αὐάίδδοί Ουγυβ, πα ρογαν ργοδοϊο σομοῖ- 
{5 ἴσο ὈΧΪπιΟ ἴῃ δεῖθ σοηϑίζαΐο, υἱ ἴῃ ἰγοηΐο σοηδίβίογοί, σομοσίθ βἰηρ]8- 
πὰ ἀυοίβ, ἰαΐτ5 1ρ56 ἀοχίγαχη ἴθηθηβ : οἱ [1551 ἤπης οαάθιη βθοιηο ἰπη- 
ὈΟΓΆΓΕ, οἴ ΘΙ ΟΠΊΏ65 510 ἐπιρογαΐα ἰγαάϊ 1551. ΠΙῚ ἀἰοίο ἀπαϊθηΐεβ οἰ 
οΟἰοτοῦ αυϊάθμι ἔσο ἱπιρογαηΐ, οἱ σθἰουϊίον ἱτηρογαΐα δοϊαηΐ : Ὀγανίαμο ἴθηι- 
ῬΟΓΘ ἴτοηβ δὰ ἀυσθηΐοβ, (οἱ δηἱπὶ ογαπὶ σοπουίαμη Ὀγῖδοι]) ἁἰ πο 

8. ̓̓Ὠφελεῖτε) 5: ΟΡ ΔΩ 15 Ὀσϊγηυβ νου τη . Ὧ65 ᾿ἰῦτὶ τπδηΐαγ ; ΡγῸ δᾶ ἰϑιηθῃ τρίακο- 
Ὧο6 ἃ Τηϑγρίηθ. αὐ ργορυίαπ) ϑυυτα Ἰοουτη σίων τορομὶ ἀθθογα σοηίθηαϊ Π,Θυ ΠΟ] αν 18. 
τουοσανξ : ἀυδτη οἴηθηάδ(οηοτη ργῶοο- 
ἀφηίίαπη γεγθογ ἢ περιπατῆντες ἀσκεῖτε, 
βίιγυοίαγα ρΡοβίυ]αί, ἤγτηάίαιιο ΜΞ. Βοάὶ. 
ἀὐοσίοτϊα5. ΑἸ] αὐίοτῃ ᾿ἰρχὶ ἀαπί ὠφελεῖν. 

Ὁ Ἔ πὶ διακοσίωνΊ Ηλπιο βΒοτρίυγαμηι οΠ- 

Οὺχα δαῖτα, ᾿παυϊῖ, πχχοιο Ῥουβασιπι ἴπ 
οχογοῖθι Ογυὶ {πουϊηΐ, οἵ Ὠ05 ΟΥΔΠ68 ἴση 
Ἰυθίγαίοθ ᾿πδιπιοίόϑαια {588 Ῥαυ]ὸ δηΐα 
Ἱποτηογοίαγ ; προῦ586 οὐ ἢ͵ο, ΡΓῸ ἐπὲ δια- 
κοσίων. 50 Υ 0}, ἐπὶ τοιακσσίων : ΟὟ. ΟΟΠΕΘΡ 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΌΣ 

ἐφ᾽ ἑχατόν. Ἐπεὶ δὲ χατέζησαν, ἕπεσθαι ἐχέλευσεν ὡς ἂν αὖ- 
σὸς ἡγῆται" ἃ εὐθὺς τροχάζων ἡγεῖτο. Ἐπεὶ δὲ χατενόησε 
σὴν ἀγυιῶν, τὴν πρὸς τὸ βασίλειον Φέρουσων; φενοτέραν οὖσαν, 
ἢ ὡς ἐπὶ μετώπου πάντας ἰέναι, "παραγγείλας τὴν πρώτην 
“χιλιοςὺν ἕπεσθαι κατὰ χώραν, τὴν δὲ δευτέραν χατ᾽ οὐρὰν ταύ- 
σῆς ἀκολουθεῖν, χαὶ διωπαντὸς οὕτως, αὐτὸς μὲν ἡγεῖτο οὐκ 
ἀναπαυόμενος, αἱ δὲ ἄλλαι χιλιοςύες χοτ᾽ οὐρὰν ἑχάςη τοῖς 
ἔμπροσθεν εἵποντο: Ἔπεμψε δὲ ἃ ὑπηρέτας δύο ἐπὶ ςόμα 
τἧς ἀγυιᾶς, ὅπως εἴ τις ἀγνοοίη, σημωίνοιεν τὸ δέον ποιεῖν. 
Ὡς δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ τὼς Κυαξάρους ϑύρας, παρήγγειλε τῷ 
πρώτῳ ταξιάρχῳ τὴν τάξιν εἰς δώδεχω τάττειν βάθος, τοὺς δὲ 
δωδεχάρχας ἐν μετώπῳ κωθιξάνωι περὶ τὸ βασίλειον" καὶ τῷ 
δευτέρῳ ταυτὰὼ ἐχέλευσε παραγγεῖλαι, χαὶ διωποαντὸς οὕτως. 
Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" ὁ δ᾽ εἰςῆει πρὸς τὸν Κυαξάρην ἐν τῇ 
ἹΠερσικῇ ςολῇ "οὐδέν τι ὑξρισμένη. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Κυαξά- 

08 

αρηυϊπὶδ δα σοηίπια μαρυϊ, Οὐχ ᾶπὶ ἄοο ογαϊηα οομβι ἰϑϑθηΐ, 605 ἰἰὰ 56- 
4] 551}, αὐ [056 ΡΥ οθαθγθέ : οὐ τοχΧ οἰζαίο σγαθὰ ργεοθάεραΐῖ.. Αἱ υδὲ 
νΊϑγη, αἴι88 δα γορίατῃ (οηἀοθαΐ, ΔΥΟΟΓΘ τ 6558. δ πηϑανου ἰββοί, ασαὰπι αἱ 
ΟἸΏΠΕ5 ἴῃ ἰτοηΐα ΡΥΌΡΥΘαΙ ροββθηΐ, [1|5515 ὈΥΪΠῚ1δ5 ἐγ ΟΥ̓ Ἷ6 τα 65 τα Π ρυι5 
Τἐἃ 86 566], αἴ σΟ]]οσ αἴ! Γπϑγαπΐ, αἰξουΐβαιθ ἢῸ5 ἃ ἰθῦρὸ 566], δὲ οεθίθυ 5 
εἰοίποορβ οὐπηϊθιι5 δοάθιῃ βουναΐο ογαϊπθ ργοσθάθν δ, Ἰρ58 51Π6 1ἱῃπίθυ 550 6 
ῬΓοοὶραΐῖ, ΔΗ] απ6 τ] 6 ΠῚ τα 65 ἐοξίαϊθηι ργεθοθάθηΐθβ ἃ ἰΕΥΡῸ βιθβεαθθρθδη- 
ιν. ΜΙηϊβίτοβ οίϊατῃ ἀ05 δα νῇϑα Δα τη τη ἰβὶῖ, αὶ, ααϊα ἔδοΐο οριιβ δββοῖ, 
51 ααθηλ ἤιρογοί, βρη! Πποαγοπί. (ὐὐπὴ δυΐοηη Ογαχαιὶβ δα ρογίδηι ρϑυνϑηϊβ- 
5θηΐ, ργεθίδοϊο ῬΥ Πη65 ΠΟΥ 5 ἐπηρθγαΐ, 5. σοπογίθπι ᾿πϑίσιιθγοί, υζ 6}115 α]{1-- 
τὰάο ἀποάθποβ. οοητ πογοί, ργείθοίοβ. δυΐθτη ἀποαθηΐη ταΣ Πταπὰ ὈγΟρίου 

᾿χορίατῃ ἴῃ ἰτοπίθ σοηβίϊζαθγοι : δἴααθ θαάθηι βθοῦπάο [δ δὲ πη ρΘγασ, εἴ 5ὶς 
ἀοίποθρϑ. οὐμηῖρυ5. Αἰααθ πο 11 αὐ!άθη [Ἀοἰθθαηΐ : Οὐγιδ ἀυΐθπῃ ᾿ρ56 
«ἃ Ογαχαγθη νοβίθ ἐμά μέν Ῥουβιοᾷ Ἀπ ΠΟΘ πὶ ταἹ μηδ ἱπα !οα ΠΕ} ̓ πρτ65- 
δι5 οβί, Εἴ Οὐγαχαγοβ θυπὶ οἷπιὶ ν] ἀἸβ5θέ, οοἰθυϊταῖθ αυϊάθηη θΙ οι θαἴαΓ. 

ἀποσηξ δβιηΐ χα χοῖο ἀπηίαχαΐ, οΘ {165 γ8- 
χὸ ἰγδοθηΐὶ, ΧΟ, αἱ ΠΌΠΟΙ 5. ἸηΐΘΘῸΥ 
Ὧυϊα5. δχϑσοϊεϊιβ γαῖ, 516 16. Αἱ πἰ δὶ} 
Τουϑδη προ α!ϊξ, αιιο ταϊπὺδ βίαι ματηῖβ, Ου- 
ΧἹ ἤϑὴο ῬΠΔΙΔΏσΘΙη 6ΧΣ ἈΧΟΙΟ ΘΟΠΒΕ 1556, 
Χο αα δαΐοιη ΧοΙῦ δαγτα Ἰοοιτ Οὔ ὶ- 
Ἡ.Ϊ556. 

ἃ, Παραγγείλας τὴν, ὃ 6,7 5,16 γαΒοΥΡϑὶ, 
ΟΔΟΥ]οἸαπα οἵ ΟΔπλθυυ πὴ 8θουζα : Υ αἱ- 
Βὸ ογαΐ, παραγγείλας τὴν πρώτην χιλιοςὺν ἔπ- 
εσθαι κατὰ χώραν, τὴν δευτέραν κατ᾽ οὐρὰν ταύ- 
τῆς ἀκολυθεῖν ἔταξε, τὲ διαπαντὸς οὕτως αὐτὸς 
μὲν, ο. Εδὸο νογὸ {Πππι4 ἔταξε, ἃ ΠΣ ΌΥΔΥ 115 
ϑαάϊίατῃ, ἀοοηάθτη, εἰ ποίη ἀἰβεϊηοίϊο- 
ὯΪ5 Ῥοβί οὕτως Ροηδηάαχη Ριΐο : βὶο ἀ6- 
χαῦχῃ [80}}}8 Ιοοἱ Βθηδῖ18 Θχουϊἑαγ, ααὶ ἃ - 
ἕξὰ οτηηϊπὸ ογαΐ ᾿τροάϊίῃ8. ΒΙΘΡἤδηι5 
αὐυϊάδην γυ!αΐατῃ Ἰδοϊϊοπ οἴη ἀοργαγαΐδπι 

6586 Υἱαϊὲ ; Ιἀεόψιαα ραν οι ϊατὰ δὲ Ἰηΐοι τὴν 
οἱ δευτέραν Ἰηβοεγε πάχη οὐγανϊί, οἱ δὰ {Ππὰ 
ἔταξε Ῥοβιίβ δβρθοία Ἰδοίοηΐ5. ποίδ, ἴῃ 
ΤΥ ΡΊΠ6 ΒΟ. 10 1} αἰΐδηλ ἀαγὶ πα] 5 Ἰοοὶ 16ο- 
ἘΟΉΘ ἢ, αἴι85 ΠΟῚ ἃςηοϑβοὶξ ἔταξε Π66 καὶ Δηΐδ 
διαπαντός. 

Β Οὐδέν τι ὑθρισμένη] Ἀδοὶξ ὑοίΐαν ΟἹ. 
Πα θογίαβ Βο5 ἴῃ Οὐδεγυ. ηιϊδοεὶϊ. ὑδρισμέ- 
νον δἰθσαῃίου ἀἰοὶ ὰ φαοα αριδεοδιιηι 681, 
οἱ ἑμιδοίθηευ ογπιαΐι. ὅϊο ἀρῃᾷ ἘΜ. 
Ῥ)ιαηῖδ. ν. 1118 οἵ 86. 

οὐ σημεῖ᾽ ἔχων 
Ὑβρίσμέν᾽, ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. 

ὍΡΙι Βομοϊαβίθβ ἤθϑο: οὺκ ἔχων------------ 
σημεῖα ὑπερήφανα καὶ μετ᾽ ἀλαζονεῖας. ᾿Ξ) Ἰαη. 
ἰΐθπὶ Καν. Ηϊεὶ. 110. 1. 6. 31. δὶ αϑὶΐ ἀ6 16- 
56 Ῥϑυβαυιμη, φαδηᾶο Εδκχ ἴῃ Ρουβι δ δαὰϊ- 
ἴαΐ, ΟΠΊΠΘ65., Πα. οἱ ΤΠ ΠΘΤα ΟΠΈΓΊΏΥ, 

. 
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'ρῆς,) τῷ μὲν τάχει ἥσθη, τῇ δὲ φαυλότητι τῆς ςολῆς ἠχθέσθη; 
χαὶ εἴτε, Τί τοῦτο; ὦ Κῦρε , οἷον πεποίηκος. οὕτω Φονεὶς τοῖς 
Ἰνδοῖς ; Ἔ γὼ δ᾽, ἔφη, ἐξϑλόμην σε ὡς λαμπρότατον Φανῆναι" 
χωὶ γὼρ ἐμοὶ κόσμος ἂν ἦν τοῦτο, ἐμῆς ὄντα ἀδελφῆς υἱὸν; ὅτι 
μεγωλοπρεπέςατον φαίνεσθαι. Καὶ ὁ Κῦρος πρὸς τοῦτο 
εἶτιε, Καὶ ποτέρως ἂν. ὦ Κυαξάρη, μᾶλλόν σε ἐχκόσμδν, εἴπερ 
τιορφυρίδω ἐνδὺς, ἃ ψέλλιω λαξὼν, ᾧ σρεπτὸν περιθέμενος, σχο- 
λῇ χελεύοντι ὑπήχϑόν σοι!» ἢ νῦν ὅτε σὺν τοσαύτῃ καὶ τοιαύτῃ 
δυνάμει ὅυτως ὀξέως σοι! ὑπακούω, διὼ τὸ σὲ τιμῶν, ἱδρῶτι καὶ, 
σπϑδῇ ἢ αὐτὸς κεκοσμημένος, ἢ σὲ χοσμὼν, ἢ τοὺς ἄλλους ἐπι- 
δειχνύς σοι οὕτω πειθομένους : Κῦρος μὲν οὖν ταῦτα εἶπεν" ὁ δὲ 
Κυαξάρης νομίσως αὐτὸν ὀρθῶς λέγειν, ἐκέλέυσεν ἄγειν τοὺς 
νδούς. Οἱ δ᾽ Ἰνδοὶ εἰςελθόντες ἔλεξαν ὅτι πέμψειε σφᾶς ὃ 
Ἰνδῶν βασιλεὺς, καὶ κελεύσειεν ἐρωτῷν, ἐξ ὅτου ὁ πόλεμος εἴη 
Μήδοις τε χαὶ τῷ ᾿Ασσυρίῳ᾽ ἐπεὶ δέ σου ἀκούσαιμεν, ἐκέλευσεν» 
αὖ ἐλθόντας πρὸς τὸν ᾿Ασσύριον χωὶ ἐκείνου τὼ αὐτὼ ταῦτο τυ- 
θέσθαι τέλος δ᾽ αὖ ἀμφοτέροις ὑμῖν εἰπεῖν ὅτι ὁ Ἰνδῶν βασι- 
λεὺς, τὸ δίχωιον σχεψάμιενος, φωίη μετὼ τοῦ ἀδικουμένου ἔσεσ- 
θωι. ἹΠρὸς τοῦτο ὁ Κυωξάρης εἶπεν, ᾿Ε]μοῦ τοίνυν ἀχούετε. 
ὅτι οὐχ ἀδικοῦμεν τὸν ᾿Ασσύριον οὐδέν" ἐχείνο δ᾽ ἐλθόντες πυν- 
θάνεσθε ὅ,τι λέγει. ἸΠωρὼν δὲ ὁ Κῦρος ἤρετο τὸν Κυαξάρην, 
Ἦ καὶ ἐγὼ. ἔφη. εἴπω ὅ.τι γιγνώσχω: Καὶ ὃ Κυαξάρης ἐχέλευ- αὶ ἐγὼ, ἔφη, γιγνώσκω: ξάρ 

αἵ Υἱ]Παΐθ νοβϑ5 οἤϊεηιβαβ οταΐ, αἰχίίαιο, υϊα οο, Οὔὐγα, αϑὶ ἢ ου]υδιηοαὶ 
γοη ἴδοἶβ, αὶ Παρζα (4}1} ἴῃ σοηϑρεοίαμη [ηἀογυχη νθηΐβ ἢ ΕρΟ νογὸ (6 χυὰμχ 
5ρΙ6 Πα ἀἸ5βίτησπη σοηϑρῖοὶ ν  θθαηι : ἤδη ΠΟΟ τη] ΟΥ̓ Θηΐο [αϊββεῖΐ, ἐδ, 
ΤΩΘ88 5ΟΙΌΓΙ5 Πἰυπ, αυὰπι τηαρ ἢ ΘΠ 55] πηὸ ΟΥΠπαΐσγα σοηβρὶοὶ. ἘΠῚ Ογτις 
αὐ ἴεο χτοβροπάϊί, {πὸ τ πιοᾶο, Οὐυάχαῦοβ, τηὰρὴ5 ΟΥΠΆ5561η, 851 ρυσρυγᾷ, 
Ἰηάυΐξα5, Δ ἢ: 0115 ἀγγα!}}}15, οἱ ἰογαιπαίιβ, [101 πηδηἀδη11 ἰθητὸ ῬΑ 556}), Δ 
πυης ροίϊι8, οὐπν (411 ἰαηϊύσιε δέΐραΐξιιδ Ἔχθτοῖζ, (ἄτα νϑ]οο θυ, ΠΟΥ Ϊ5 τα 
οαυβᾷ, {{0Ὶ ρᾶγθο, βιιάογα οἱ οϑ]θυϊϊαίθ οὐμπι 'ρ56 ΟΥ̓Π [15 σαϊδιμηι, ἴα (6 ΟΥΠΟ, 
οἱ σερίοσοβ δέξαπι (101 ἰαπίορογὸ ορβεαιθηΐθ θχμθθο "ἢ Ογιὺβ βαπὸ ἤδθα 
αἀἰχῖε: Ογάχαγοβ δυΐθτη θυ γοιὸ αἀἴσογα δι Γαἴι5, Τη05 ᾿πιγοαποὶ {π|551{. 
Τπᾶϊ νογὸ ἱπργθϑβὶ 56 τηΐ5805 ἃ γϑρα ΤΠ ΔοΥ πὶ δἰ θθαηΐ, οἱ [Π5505 ἸΠΓΘΙΤΟρΡΆΓΟ, 
«υᾷ ἀρ τὸ ὈΘ Παπ ἱπίον Μϑάο5 οἱ Αβϑυυίαπι διεδοορέιιηι Θ55εῖ ; ἃ. 16 σμδάοηι 
Ροβίαψιαμη 0 Ἰ55θῃηι15, 08 ἃ Αϑϑυυϊατη αποαι6 ΡΟ βοἶβοῖ, οἱ 46 ἢ8 1ρ515 Ὁ 
1110 οὕὔδιπι βογοι ποία] [551 : ἰἀπάθηι νογὸ υἰγίαιθ νοβίγμα. παπίϊαγο, γὸ- 
σθπὰ Τπάογιπὶ ἀἴσεγθ, 58. [1115 οὐ ὠφιῖὶ ταῖϊοηθ παι ᾷ, βιαλαγαμαη 40 1110 αἰ] 
τπογοί ᾿ηὐατία. Αἀ δοο γοϑροηᾶϊ!έ Ονόχανοβ, Μ6 ἰρίίαν δά ϊτθ, πὰ πος 
οπιηϊηὺ ἱπ]υγίᾶ Αϑυγίυπη ἰοογ : αὐ ᾿ρ56 ἀἰοαΐ, ργοίδοι! αὐ φιη ὀχ ι- 
το. Οὐυγὰβ δυΐομη, 4] αἀογαῖ, να χόγοιη ᾿η ουγοραν!, οἵ, ΝΝΊιπ 'ρ56 σἰϊα πη, 

ἀϑτῖοοϊα» οἵ Ορ 08, 56 οὐδὲν τῶν ὑθρισμί- ἃ ΧΘΠΟΡΠΟΙΐς αὐϊάοη ἧρ80 Ἰπλοχ ΘΧΡΟῚΪ- 
γῶν, οὐδὲ τῶν ἄγαν πολυτελῶν, Ἰ. Ο. τὴ] οογίπιν ἰυγ ςολὴ οὐδέν τι ὑδρισμένη, ῬΘΥ ςολὴν φαύλην, 

σῆς αηνδὶ(ἴοθα, ατιὸ υαἱ ἠὲ ἡγείοδα συπη|. ἘΠ᾿ τὐρην δἰοϊσηι, οἰγθ, ΤΟΥ φαυλάτητα τῆς φολῆς, 
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σεν. Ὕμεϊς μὲν τοίνυν, ἔφη, ἀπαγγείλατε τῷ Ἰνδῶν βασιλεῖ 
φσάδε, (εἰ μή τι ἄλλο δοκεῖ Κυαξάρει) ὅτι φωμὲν ἡμεῖς, εἴ τι 
φησὶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀδικεῖσθοωι, ὁ ̓ Ασσύριος, αἱρούμεθα αὐτὸν τὸν 
σῶν Ἰνδῶν βασιλέω δικαςὴν. Οἱ μὲν δὴ τωῦτω ἀκούσαντες 
ὄχοντο. Ἐπειδὴ δὲ οἱ Ἰνδοὶ ἐξῆλθον, ὁ Κῦρος πρὸς τὸν Κυα- 
ξάρην ἤρχετο λόγϑ τοιοῦδε" 
Ὦ Κυαξάρη, ἐγὼ μέντοι ἦλθον οὐδὲν τοι πολλὼ ἔχων Ἰδια 

χρήματα οἴχοθεν" ὁπόσω δ᾽ ἦν, τούτων πάνυ ὀλίγω λοιπὼ ἔχω" 
ἀνήλωχα, δὲ, ἔφη, εἰς τοὺς ςρωτιώτας" χαὶ τοῦτο ἴσως ϑωυμά- 
δεις σὺ, πῶς ἀνήλωχω ἐγὼ, σοῦ αὐτοὺς τρέφοντος. ἘΠ ἴσθι, 
ἔφη, ὅτι οὐδὲν ἄλλο ποιῶν, ἢ τιμῶν χωὶ χωριζόμενος, ὅταν 
τινὼ ἀγωσθῶ τῶν ςρατιωτῶν. Δοχεῖ γάρ μοι, ἔφη, πάντας 
μὲν οὺς ἄν τις βούλητωι ἀγαθοὺς συνεργοὺς ποιεῖσθωι ὁξοιθτι- 
νοςοῦν πράγμωτος, ἥδιον εἶνωι εὖ τε λέγοντο ἢ εὖ ποιοῦντα 

ΓᾺ τν “" ᾿ ἡ υρς ᾿ ᾿ παρορμῷν, μᾶλλον ἢ λυποῦντω καὶ ἀνωγχάζοντα᾽ οὺς δὲ δὴ 
σῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων ποιήσασθαί τις βούλοιτο συνεργοὺς 
προθύμους, πούτους ποντάπασιν ἔμοι γε δοχεῖ ἀγαθοῖς ϑϑηρο.- 
σέον εἶνω! κωὶ λόγοις χαὶ ἔργοις. Φίλος γὼρ, αὐκ ἐχθροὺς. 
δεῖ εἶναι τοὺς μέλλοντας ἀπροφασίξεος συμμάχος ἔσεσθαι, χαὶ 
μήτε ἐπὶ τοῖς ἀγωθοῖς τοῦ ἄρχοντος Φθονήσοντας, μήτε ἐν τοῖς 
κωκοῖς προδώσοντας. Τοῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγινώσχων, χρή- 
μάτων δοχῶ προςδεῖσθωι. ἸΠρὸς μὲν οὖν σὲ πάντω ὁρῶν, ὃν 
αἰσθάνομοι δωπωνῶντο πολλῶὼ, ἄτοπόν μοι δοχεῖ εἶναι" σχο- 

ἱπαυϊί, ἀἴοδηα αιοὰ βοηῖο ἢ ἘΠ᾿ Ονάχᾶγοβ θην ἴοφιὶ [ιι558]11. 5 ἰρίίυν, 
αἷϊ, Τπάοτγαπι ΓορῚ πο παηεαΐθ, (Ὠἰδὶ αὐ! αἰϊαα Οναχατὶ νἱἀθαΐαγ) ἀϊσοτα 
ὯΟ5, 51 αυδπὶ ἃ ποθὶβ δὲδὲ (ασίαπι 1] Υ]ὰπὶ αἀἰσαΐ Αβϑυσῖαβ, ἰρβαμη πο5 [ηάο- 
ταπι ΤΘρΡΘηῚ []Ίσθῖ οἰρίτημβ. ΗΠ 11} αὐ α 15 ἀθίουιηί. Οὐὗτὰ δυΐοιη 
ΘΡΤΟΒΒῚ δβϑθηὶ [πα], Ογτιβ δὰ Ογάαχάγθηι ΠΕ Ἰβιη αἱ ΒΘ ΟΠ σοορὶξ τὶ: 

Τ᾿ αϊάρηῃ αὐ ἐδ, (υὐγαχϑῦθβ, νηΐ, ΠΟῚ τη 5 πεθομηι ὈΘΟΌ 85 Π]Θ85 ἀοπο 
ἔθγθη5 : αι δαίριι ηϑ[μὶ ογαπῖ, θαυ δχίρπαπη δἀπιοά τ βυπη πηΔ ἢ 1Ὲ]1- 
αιδηη πάθθοὸ ; ααΐρρα αυΐ ἴῃ τ} 65, αἰϊ, οαβ ΘΧρθπά θυ : 80 ἴπ ἔΌΓβαν 
ΠΉΪΓΑΓΪ5. αο ρϑοίο Θχρθηάϑυίμη, Θ05 οἂπι ἰὰ 4185. ἔγορμ οογὸ 5οΐαβ, ἴη- 
αἱ, πὴθ ποὴ ΑἸ 116 688 ΘΧρΘΠαΐββθ, ααδπιὶ ᾿ΓοΘ ΠΝ} 5. ΕἸ θαθ μαῖα δὲ αγρίθηάο. 
αΟΙ65 8]1αιιθὴι πα" Ἰπιτ 5ιιβρ σθύθη). Ναπι τηθᾶ ᾿δθο βοεηϊθηϊία θϑί, ἱπααϊί, 
ΟἸΠη65, ἀΟβοπηα 116 δὲδὲ α}5. ἢ 6165 δαἀ]πΐοτοβ ααϑοιηαιθ ἴῃ τὸ σογθηᾷ 
οίσογα νϑϊΐ, ϑιιαν]υ5 6556 Ὀθηὸ ἰὰπὶ ἀϊσθπάο ἰὰπὶ ἕδοϊθπάο ροϊ ὰπ αὐ 671ι8- 
φιοαϊὶ ηρμμιιιδ ΘΧΟΙΓαγο, αιὰπι οἤἴδηάθηάο οἱ σορθηθο : οἱ απο5 αυϊάθην ἴῃ το- 
Ὧι Ὀ6|Π1εἰ5 δ ἴογο5 δὲθὲ ἃΙδογοβ αυϊβρίαπν σοπΟ Πατὸ ν ] 1, Θο5. οπιηϊηῦ οἱ 
αἰοτῖβ θοηΐβ. οἱ ἔδοιῖα οαρίαηοβ ἀγθῖττου. Απηΐοοβ. θηΐῃ, πο ἱπἰπιϊςοβ. 
ορουγίοϊ 6886, Ω11} β'πθ θχοιιβαίϊοηθ ἐογυσσογδαϊ ομόφιδ ἴὰ Ὀ61]0 βοοὶ ἕαΐανῖ 
5᾽ηΐ, 66 ἴῃ βθοιη 5 ἱπηρογαίουβ ΓΘΡῸ5 ἰην]αἷ, πθὸ ἴῃ δάνουβὶβ {πΐιγὶ δἰηΐ 
Ργοάϊοτοβ. Ης ἰρίταν δρὸ ον ἰἰὰ ἀρεῖ απίρεηι βιαϊαϊα μαθθαμ, ρθου- 
Πϊ15 πϊῃὶ Ῥ] ΌΤΙ ιι5 Οριῖβ 6556 ρυΐο. (Ομὐτογῆτ δά ἰδ ἴῃ οπηηἶθι15 ΓΟΒΡΊσΘσΟ, 
αυθηηι 5 ΠΊρί115 στα 65 ἴα σθγΡ ᾿πί ἢ ἴσο, τὰ} ἀρσυγάυν ν]Ἱ ἀθΕτηΓ Σ ΘΟΙΠΠΊΉΠΠΙΟΣ 
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χεῖν δ᾽ ἀξιῶ χοινῇ χαὶ σὲ καὶ ἐμὲ, ὅπως σὲ μὴ ἐδπιλείψη χρή- 
ματα. Ἢν γὼρ σὺ ἄφθονω ἔχῃς, οἵδ᾽ ὅτι καὶ ἐμοὶ εἴη λαμ- 
ξάνειν ὁπότε δεοίμην, ἄλλως τε καὶ εἰ εἰς τοιοῦτόν τὶ λαμξά- 
νοιμιι, "ὃ μέλλει χαὶ σοὶ δωπωνηθὲν βέλτιον εἶνωι. Ἔνωγχος 
οὖν ποτέ σου μέμνημωι ἀκούσας, ὃ ὡς ὁ ᾿Αρμένιος χαταφρο- 
γοίη σου νῦν, ὅτι ἀχούε; τοὺς πολεμίους προςιόντως ἐφ᾽ ἡμᾶς" 
χαὶ οὔτε ςρώτευμω πέμποι, οὔτε τὸν δωσμὸν, ὃν ἔδει, ἀπαγοι. 
Ποιεῖ γὼρ ταῦτω, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐχεῖνος" ὥξε ἐγώ τε ἀπορῶ, πό- 
τερόν μοι! χρεῖττον ςρωτεύεσθωι χαὶ πειρᾶσθαι ἀνάγκην αὐτῷ 
προςθεῖνωι, ἢ λυσιτελεῖ ἐάώσαι ἐν τῷ παρόντι, μὴ καὶ τοῦτον 
πολέμιον πρὸς τοῖς ἄλλοις προςθώμεθω. αὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο, 
" Αἱ δ᾽ οἰχήσεις αὐτῷ πότερον ἐν ἐχυροῖς χωρίοις εἰσὶν, ἢ ἐν εὖε- 
φόδοις: Καὶ ὁ Κυωξάρης εἶπεν, Αἱ μὲν οἰχήσεις οὐ πάνυ ἐν 

αὐζοηι ΓΙ οἱ πλδὶ ργδυϊάθηάϊμη δι σον, μΘ 16 ρϑοιηΐο ἀεἤοίαηί, Νϑῃὶ 
1ῸΨ 51 δθυαηάθ Ξυρρείαηξ, 5οῖο τὶ αποσιθ ἰβουϊταΐθιῃ ἴογα ἀοο ] 66], οὐτα 
ΟΡῸΒ ΘΓ 2 ὈΥΘΘΒΟΥ Πη 51 δάϑ ἴῃ Θ᾽ 5204] απο πάη πἰϑυτῃ 8 ΟΟΙΡ 811, ἴῃ θηλ 
ἀαοα ΘΧΡΘηΒ0} ἔπους (101 οἴϊαηη τλα]τῖ5 σομ)τηοάπμ) δα] αἰ οί. Ναροι 
Ἰρττον δάϊγα 46 16 τῃθυηϊ, ΔΥμθηλιτα 16 ἤμης σΟὨΐΘΙΠΘΥ6, 40] Ποβίοβ δᾶ- 
"ὙοΓΒὰπι ΠῸ5 δανθηΐαγο δυιάϊαΐ : 86 πθαϊιθ σΟρ 85 τηϊζἴοεγθ, ἤθαὰθ {Ἰδυαηλ ἀθ- 
θαπι δἀΐεγγο, Νιμγυτη, μα, αοῖς μφος 116, Οὐτα - αὐ δαυϊάθη ἀυΡ]υ5 
51Π| 8 ΏΣΠῚΪ, ἰΓΊΙΠ. τ] ἰ τη 6 1115 510 Ὁ 6110 εἰμὴ ΔάρΥΘαΙ δὲ 84. σοροπάπηη νἱγο5 
ποϑίγαϑ ΠΟὨΐΕΥΓΘ, ἀἢ Ἔχρεαϊαΐ ἴῃ ᾿ΥΦΘ56Π5 τηϊβδιιπι δα ἴασογο, πὸ ππης Εἴ]8Πὶ 

᾿ Βοβίθμι σεβίεσ5 1115 δ} πηράτηυ5. Εἰ Οὐγτιβ ἱπίθισοραβαῖ, Ναπι νογὸ ἀοη)]- 
ΟἾΠα 615 πηση 15 ἴῃ Ἰοοἷβ δέξα 5ιιηΐ, Δ 115, ααθο ἔμ ο1] ὃ ΔΓ] ροδϑῖπί ἢ ΤΠ μηϊ- 
ΕἾ] αυϊάθπη 6715, τορος γαχαγθβ, ποη δὐϊηοάατῃ τπθ 15 ἴῃ ἰοοἰβ δία 

“ 

4. Ὁ μέλλει ᾿ὸ 8.6.1 5 Π15 γ ΓὈῚ8 τη6η- 
ἄστα ἀο Ἰἴδβοθῖα ββηϊσαίαγ ΘΙΘΡΏΘη15, εἰ 
γοὶ Ἰοσοπάνμῃ εἰς ὃ, γε] ὃ ἴῃ ὦ, εὐδὲ, πα ἢ- 
ἄυχη, Ρυΐαῖ. Αἴ ἸΘπίου Τουβαὴ Εἰ ρΡ5608 
ορε Ἰοοῦχῃ βαχΐμτω ἰθοίατη ρυϑοϑίαχο ἰἰσεί, 
ὦ Αποΐογα8. οοτίδ ΟῚ ἀδϑαηΐ θκϑχη- 

Ῥἷα ργθροβι ΠΟ Ὴ 18 ἐις 5:1Ὼ1}} (γὼ ΤΔ040 8 "16 
βαῦτη σαϑατῃ βιιραυάϊοπάθ. 8΄1ο αρυά 
Τἰπογά, καὶ τῇ κρήνῃ, τῇ νῦν μὲν, τῶν τυράν- 
γων οὕτω σκευασάντων, ᾿Εννεακρόνῳ καλουμένῃ, 
τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν, Καλλιῤῥόῃ 
ὥνομασμένῃ, ἐκείνῃ τε ἐγγὺς οὔσῃ, τὰ πλείςι ἄξια 
ἐχρῶντο, ᾿ἰρ. 2. ». 94. εὐἀϊΐ, ΟΧοη, ὅ0Π0]. δὰ 
ἢπδθο γοῖῦδ, τὰ πλείςυ ἄξια ἐχρῶντο, Ἰῃαα ί, 
λείπει εἰς" ἵν᾽ ἢ) εἰς τὰ πλείςυ, δια. 

Ὁ Ὡς δ Ἀρμένιος, ὃς, 6.1 ΑΥΤΩΘΏΪΙ5 ΠοΙηρῦ, 
οὗχτῃ δυάθβοι Αβδυγιογυση γοσϑιη ἰοΐ βθη- 
168 (ρας. 45 εἰ 50 βυρτὰ τηρτηοίαΐδ5) δά 
Ἁττηᾶ σοηΐγα Ονγαχαγότη δαρίοινάα οοποϊ- 
18.556, ταῖτ8 56. 1Δπὶ [6] ἴοα πὶ τεσ ρογαη ἀπ: 
᾿ἰθογίαι8 οσσαβίοποχῃ ποοία τη 6556, ΠΟ485 
ΔυΧχι  αγα 111: τηΐδιέ, παῖ {ἰρυίτ τ). 50]- 
γί! ; σοηΐγα, ραοία. σοηνοηΐα. ἀππὴρ, 0 Α8- 
ἔγαξο Ὀ6110 δα ρογαίαϑ, ουπὴ ΜΙ 69. Πᾶο ἠο 
τὸ ἰηϊογαῖ. Αὐσοἱ αἴ ἤτρο ΑὙΤΊΘῺΪ δούβοίο, Ῥηαϊον. Ἰἰ0. Τὶ δ 

ΠῚ 

6Χ 556. βαηϊθηίᾶ, δὴποὸ Μ. 3447, συ- 
Ἰϊδηθ5 Ῥουϊοαὶ 4157. δηΐθ φϑύατ ΟΠγιβϑδ- 
Ὠϑίὴ 557. ἰανϊο δαΐθιῃ γα β δ 115 ΝΘ .18}15- 
58 Υ15 80, 4ὶ Εν γοἀδοῦο ἴῃ Αϑϑυχὶος 
ΤΌ͵Ω ἸΩΌΘΥΟ σα σαρϑβογαΐ, 

ο Αἱ δ᾽ οἰκήσεις αὐτῷ, ὅςο.1 Ὑυϊρὸ, αὐτῶν. 
ας υἱοαπαθθ ἔδυεὶ ροβϑὶΐ Ἰθοίο, οἱ ἰἃ- 
Ἰθ Βᾶπο, συδτη ἀ81η0.8, ἃ ϑίθρ 80 Τη6- 
γἱἱὸ ρυφ]αΐατῃ Υθιγοσ. Νϑιη αὰθ ΡγΘ- 
οδάπηΐ δἰ ΤΟΣ Βα αν γουθα, δα ᾿ρϑαχα 
Αὐτηθηΐο βρη, ἤθη ῬΟΡΌΪΌΤΩ 6}035 ἰμ)- 
Ῥοῦῖο βυθ)δοίμιμ, οὐ Βθιγ τα ϑρθοίΐδηϊ, 
Τηΐουργθίθϑ. φαοαιιθ νϑίουθϑ, δου τὰ 
γοϊο οὐ ῬΕΪ ΘΙ ρ στη, Ὠὰπο ποβίγατῃ ᾿θοϊο- 
ΠΟΘΙ βθοιίοϑ νἱάθο. Αὐωθηϊθ δαΐθπι; 
αρυὰ Απισίογθϑ, Ια γ65. ΠΟΙ ΙΔ ηὐ 1 τη }- 
(05; οἱ ἀθ μία Ῥαγμαάγεβ, αὰϊ ἀαἰοϊίαν, 
ῬτΟΡίοΥ δαπα8, Β|1ν88, οὐ ῬΥθυΡίΟ5 γϑυτι- 
ορ8, ὑπ ]οϑαατα οναΐ γθοορίδοα!αμα. δὲ 
(οἱἱ ααάοτα. γοριοηὶ ἢαΐο ΤΟ η 685 ὨΟΙΠΘῺ 
ἀραΐ556 νἱάραπίαν : αγοροίβαμα δἀοὸ ἤάΔ65 
μαι Βυρθοπάα οβί, φαΐ 1ᾳ ϑϑτη 80 «ἤγπιεηο 
«αοάδηιν, 1 βοηΐ5 οοτηἶίο, ἱναχίθθθ ἤηχο- 
ταπί, Βοομαγίυμῃ αὐάῖο Πα πίὰ8, φαΐ, ἴα 

3. γλίαξ ἡ): Π) ΠΌδΙ 
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ἐχυροῖς᾽ ἐγὼ γὼρ τούτϑ οὐκ ἠμέλουν ὅρη μέντοι ἐςὶν, ἔνθα 
δύναιτ᾽ ἂν ἀπελθὼν, ἐν τῷ παρωχρῆμα ἐν ἀσφαλεῖ εἴνωι, τοῦ 
(μήτ᾽ αὐτός γε ὑποχείριος γενέσθαι, μηδὲ ὅσω ἐνταῦθα δύνωιτο 
ὑπεχχομίσασθω: εἰ μή τις πολιορχοίη Ὡὠροςχαθήμενος, ὥςπερ ὃ 
ἐμὸς τατὴρ τοτὲ ἐποίησεν. ᾿Εκ τούτο ἕ; ὁ Κῦρος λέγει τὰδε; 
᾿Αλλ᾽ εἰ ϑέλεις ἐμὲ πέμψαὶ, ἱππέας μοι προςθεὶς, ὁπόσοι δο- 
χοῦσιν ἱκωνοὶ εἶναι, οἴμω, ἂν, σὺν τοῖς Θεοῖς, ποιῆσαι οὐτὸν ἢ 
τὸ ςράτευμω πέμπειν, ἃ ἀτοδοῦνωι τὸν δοισμόν σοι" ἔτι δὲ ἐλ- 
πίζω καὶ φίλον αὐτὸν μᾶλλον ἡμῖν ἔσεσθα: ἢ νῦν ἐξι. Καὶ ὃ 
Κυαξάρης εἶπε, Καὶ ἐγὼ ἐλπίζω ἐκείνους ἐλθεῖν τὩρός σε μᾶλ- 
λον ἢ πρὸς ἡμᾶς. ᾿Αχούω γὼρ καὶ συνθηρευτάς τινος τῶν 
παίδων αὐτῷ σοι γενέσθαι, ὥςε ἴσως ἂν χωὶ πάλιν ἔλθοιεν πρός 
σε᾽ ὑποχειρίων δὲ γενομένων τινῶν αὐτῶν, πάντ᾽ ἂν πρωχβθείη, 
ἢ ἡμεῖς βολόμεθα. (ὐὐχοῦν δοχεῖ σοι, ἔφη ὁ Κῦρος, σύμφορον 
εἶναι, τὸ λεληθένωι ἡμᾶς τοῦτω βϑλεύοντας , Μᾶλλὸν γ᾽ ἂν 
οὖν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, καὶ ἔλθοι τις αὐτῶν εἰς χεῖρας, καὶ εἴ 
σις ὁρμιτο ἐπ᾿ αὐτοὺς, ἀπαραωσκευαςότεροι ἂν λαμβάνοιντο. 
᾿Αχϑε τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἢν τι σοὶ δόξω λέγει. ᾿Εγὼ πολ- 
λάχις δὴ σὺν πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ Πέρσωις τεθήρακω ἀμφὶ τὼ 
ὅριω τῆς σῆς χώρας κωὶ τῆς τῶν ᾿Αρμενίων, χαὶ ἱππέως δὲ ἤδη 

διξ ;Σ ὨᾺ ᾿ἰἰτὰ ΘΡῸ γϑὰ ΟῊ Ὠθρὶοχὶ : ϑυπὲ τἀμηθη πποηΐθ5, ἰὴ α105 51 88 
τροιρ δῖ, βίδ[1Π} δὲς ἰαϊι5 6556 ροβϑιΐ, αἴ ἤθο 1056 ἴῃ ροίοβίαΐθιῃ 4] 1ο] 5 γϑαϊρὶ 
ῬοΒβϑὶῖ, πθῸ αιφοοῦηααθ [ἢ 1105. οἰαπὶ βαθνθθηα συγανουϊί, Πἰδὶ 015. δεῖν 
αἸατὰ ὈΙἀθὴη ἢδογοηάο οὐϑιἀθαΐ, ααθιηδαιποάπη ᾿δίθυ πηθὰβ ΟἰἶἸπὶ ἔδεϊϊ. 
Τα Ουτὰβ ἤϑοο νοῦθα (οἰΐ, Γ᾽ ἀὐυξρτὴ πο γ6. τὴ8 νοΐθβ, ἐαμέα φαυϊίαπι 
χὰ πὰ τη ]ἢϊ δαϊπηοίᾶ, απδηία βυϊῆσογο νι ἀθαΐπν, αὐ ΟΊ ΓΟΥ πη6, αἰϊ5 ᾿αναπεῖθας, 
αἰϊδβοίυχσιπι αἱ οἱ σορίδβ τηϊίαΐ, οἱ ἰγϊδυϊοτα 1Ὸ] ρϑηάαξ : ἱπηπηὸ ᾿Ὀγϑοῖου πο 
ΒΌΡΘΓΟ ΘΟΠΙΟΙΘ τ ΠΟὈ]15 511, αἂπι πη οϑὲ, ἀιηΐοου. Εἰ Ονάχαγοβ ἱπαυϊΐ, 
ἘρῸ αυοαὰο 5ρ6τὸ 1Π|ὁ5 δὰ (6 ᾿Ἰθθηι β. ἀσοδββαγοβ, απὰμη δὰ πὸ5. Νϑτιω 
αιοβάδηῃ ΘΧ ᾿ρδιι5 Πρ υῖβ ἴθοῦπι οἷΐηὲ νΘΠΑΓῚ 5 05 ἀιάϊο, αι δαθὸ (οτίαϑ- 
5ὶ5 δ) [6 ΓυΣΒΒ. ΘΟσΘββθυϊηΐ  δοσὰ νοσὸ αὐ θαπάδμῃ ἴῃ ροϊοβίαϊθηη ἔμαης 
τοάδοί8, οἸηὨἶὰ ΘΟΠΙ͂ΟΙ ΘΧ ΔΗ ΠΟΒΕῚ βθηϊθης ἃ, ροβϑὶηί. Νειιρὸ, ᾿παυϊξ 
Ογτὰβ, ἘὈϊ σοπάποοιο νἸάἀδίαν, ποβίσα δος οἱ σοἰθηΐαν σοηβῖ α ἢ πὸ οοτὸ 
λος ραείο, αἴ Ογαχαγοβ, οἵ (οΠὰβ ᾿ρβογαμη Αἰ 5. ἴῃ ροιοβίαίοπι ποϑέγαηι 
γΘΠΟΥΪ, οἵ 51 α115 ἢ 605 ἱπιρθίπιῃ ἰαοϊαΐ, πη ὰβ. ραγαΐοβ ἀθργθῃθηαευῖί. 
Αὐαὶ ἰρίίαγ, ἰηααϊ: Οὐγτι5, 851 δα ἀἴσενα ΕἸὈῚ νιάθθογ. ΕΘῸ αυϊάθηῃ βεθρρὰ 
οαπ ΟΥ̓ Ἶθιι5, αι τηθοῦτη βαπί, Ῥουβῖβ, δα τὰς ΑΥὐτπθηϊουαμηαι6 τορίοηϊβ 
ἤποϑ νϑῃδίιιβ “Βα τα, αἴαιιθ οεϊ πῃ δ] απαηάο φυϊθυβάδτῃ θαυ 5 μΐης ἃ πι- 

᾿ 

τμοηΐοα οδἰδηνιὶ, Ῥυ ποσὶ ὨΟΙΏΘῺ 
6586 ; ἰὴ αιὰ οὨϊπίοηθ ιτηϑίατη 56 ἀϊοϊξ, 
Φομδίμαι δ ΟΠ ΑΙ ἀδοὶ οὐ Θ γυωγαδοπὶ ἱπέθυ- 

. Ῥγοίδ οη]θὺ8 οὐ ιβάρδτη Ἰοοὶ, πος 4. 8. 
ΠΥ ΤΣ ΦΟΥ, ααθπ Φομδίηα ἰΐα 
ΕΧΡΟΙΙΣ Ὁ Π Υ 1, εὐὐέγα ἠιολἐε5 
Ἡμαντηϊηὶ, ἰὰ δϑὶ. υἡνηνενῖα : ἀθ ϑγιητηα- 

οἷο δαΐριῃ ᾿ΓΠθοδογείῃβ : ὃ δὲ Σύμμαχος τὸ 
᾿Αρμανὰ ᾿Αρμενίαν ἡρμήνευσεν, ϑιψημπαοίν!δ υο- 
σοὶ ἈΆΜΑΝΑ οἠγιηθηῖαηι ἰη οΥΡ τοί 5 6ϑι. 
ΕΠ ΘΥΟΠΥ ΤΆ ἴῃ ἸΟΘΌΓΩ :-ττττττδέ ἐγ ΒΓΕΥΥΣ γι 
«ἤγηιονι, ιοη 8 «ἤγηποηῖο, γυὶ Ἡεα 5 Ῥευεὶδ- 
τι σΟΉ ἢ γ.88 βινηΐ. 
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σινὼς Ὁροςλαξὼν τῶν ἐνθένδε ἑταίρων ἀφικόμην. Τὰὼ μὲν τοίνυν. 
ὅμοια ποιῶν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, οὐκ ἂν ὑποπτεύοιο" εἶ δὲ πολὺ 
πλείων ἡ δύναμις φαίνοιτο ἧς εἰώθεις ἔχων “)ϑηρῶν, τοῦτο ἤδη 
ὕποωτον ἂν γίγνοιτο. ᾿Αλλ᾽ ἔςιν, ἔφη ὁ Κῦρος. χαὶ πρό- 
Φασιν χατασχευάσωαι χωὶ ἐνθάδε οὐκ ἀπίθανον" χαὶ ἤν τις 
ἐχεῖσε ἐξωγγείλη ὡς ἐγὼ βολοίμην μεγάλην ϑήρων ποιῆσαι, 
χαὶ ἱππέας, ἔφη, αἰτοίην ἄν σε ἐκ τοῦ Φωνεροῦ. Καλλις", ἔφη, 
λέγεις, ὁ Κυαξάρης" ἐγὼ δὲ σοι οὐκ. ἐθελιήσω διδόνοιι πλὴν με- 
πρίος, ὡς βολόμενος πρὸς τὸ φρούρια ἐλθεῖν τὼ πρὸς τῇ ᾿Δσ- 
συρίᾳφ. Καὶ γὰρ τῷ ὄντι, ἔφη, βόλομαι ἐλθὼν χωτασχευάσαι 
αὐτὼ ὡς ἐχυρώτωτο. ὋὉσότε δὲ σὺ προεληλυθοίης σὺν ἣ ἔχεις 
δυνάμει. χαὶ δὴ δύο ἡμέρας, πέμψοωιμι ἄν σοι ἱχωνοὺς ἱππέας 
χαὶ πεζοὺς τῶν ταρ᾽ ἐμοὶ ἠθροισμένων, οὺς σὺ λαξῶν, εὐθὺς 
ἀνίοις᾽ χαὶ αὐτὸς δὲ ἔχων τὴν ἄλλην δύνωμιν πειρώμην μὴ τρό- 
σω ὑμῶν εἶνωι, ἵνο;, εἴπ καιρὸς εἴη, ἐπιφανείην. 

Οὕτω δὴ ὁ μὲν Κυαξάρης εὐθέως Ὡρὸς τὼ φρούρια ἤθροιδεν 
ἱππέας τε χωὶ πεζοὺς, χαὶ ἁμάξας δὲ σίτο Ὡροέπεμπε τὴν ἐπὶ 
τῷ Φρούριο, ὁδόν" Ὁ δὲ Κῦρος εὐθέως ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείῳ, 
χαὶ ἅμα "πέμπων ἥτε, τὸν Κυαξάρην τῶν νεωτέρων ἱππέων. 

ΤΩΘΙῸ 5ΟΟΙΟΥΌ ποϑέγογῆι δἀβαμηρίῖ5, ἐϊΐμα ἀσοθββι. Εἰτρὸ τηϊηϊ πη βιβρθο- 
ἴι5 ΤὉΘΥΙ5, αἷΐ Οὐγαχαιθ8, 51 ἢ15. σοηβ 118 ἰδοΙαβ : 5[η δυΐθιη Πα] ΟΥῸ5 ΟΡ 85 
φοπϑβριοἰδηΐογ, ααδὰμν ΘΌ Ρι15 τ δὰ νοπαπάτιι σΟηβιθν 511) [ἃ ἀθιηὰμη 505ρ]- 
οἴοπὶ ἰοοῦπι ἀδάουῖς. ΑἹ ᾿ϊσοῖ, ᾿ηα 1: Ουὐυγιιθ, σδιιβᾶμη ααδηάδηη δα ρϑιϑιια- 
ἀσηάυτῃ μαι ραυυπὴ ἀρίατα εἴ ῃὶς ργεθίθχου ; οἵ 8] 6115 (Ἀμμ πι ἰδίὸ (6- 
Ῥογίοέ, ν 6} }6 τη6 πηαρτιϑη νΘῃδ ΟΠ 1676, οἵ δὲ ρδἴδηη, 811, Θαμἶο5 ΘσῸ 
ἈὉ5 16 ραΐατη. Οριπηὸ εἶο15, Ἰη401} ΟΥ̓ ΧΑΓΘΒ : ΘρῸ νοῦὺ [10] πο νο]δηι 
ῬΓξαῖου τπηοαϊοοβ αιοβάδηη ἀἄτγο, αἰια51 (1 δι σαβίθ!]ὰ Αϑβϑυτῖδο Πη μηδ ρῥγοὸ- 
Τδοίιγα5 σὴ, Νίαπι γονόγὰ ααϊάθηι, ἱπαυϊῖ, παῖ] ἴῃ ἀΠΙ ΠΟ’ οὶ ἐϊὺ ργο οἰδεῖ, 
τξ Θὰ ΄ιᾶμη τηπηΠ Ἰσβίτηα γθάάατη. '"Γὰ νεγὸ 15 ΟΌΠ ΘΟΡ 5. ἈΡῚ ΡΥΟΡΎΘΒΒΕ5 
[πο γ]5, ἂς ᾽πὶ Ὀϊάσιιμη νεπδηο σΟΠβ.Ή 56 Γ15, Ὠλ(ἀτὰ {101 ααοΐ βυδοουϊηΐ 
Ἔαυϊίο5 ρεα!ὀβάϊο 46 115 4] ἀρυα τπθ ΘΟ ]6ο} βιιηΐ, 105 01 ΔΟσΘροΙ 5, 5ἰδ- 
ἔπ ῬΕΓΡῸΒ : 'ρ56 νϑγὸ οὐπὴ γϑἸ 15 ΘΟ 15, πὸ ργοςσα] ἃ νο 15 Δ 51π|, ΘΗ ΑΓ 5 
αἱ, 51:0} ορρογίαπιυχη (ὩθΥ 11, σΟμβρ οἰθη άπ τὴ6 ργε θθδ μη. 

Ηοο ἰρίταν πιοάο γαχᾶγοβ αυϊἀθπὶ 5ἰαίϊηι οἱ θαι ίοβ οἱ ρϑαϊθ5 δ ο88- 
161 σοσεθαΐ, αἴψιιθ οἰϊαπι ουγγαβ οαπ σοιηϊηθαῖα δᾶ, (αὸ δὰ φαβίο}]α αἴμεε- 
τεί, υἱᾷ ρτγερτηϊοραῖ. (ὐγγιβ δυΐθιη, ᾿γοίθοι!οη} 8 οαιιθᾶ.) ΘΟ βίη ΓῸΠῚ 
αἰνίηδπι ἰδοϊεραί, ἂς 5ἴπλὰὶ γα τ αι] ἃ γαχαγο ἀδ δαυϊίθιιβ αἰΐψμος ρ6ι6- 

ἃ Πέμπων ἥτει, δι6.18 ΤἀΌΥΙ ΠΟΏΠΠ1 οχ- 
πίδοη τῶν νεωτέρων ἱππίων. ἴῃ 
ΑἸἀϊπὰ νεγὸ, ΕἸογθηΐ. οἱ ΘίΠπ ρ]αηὶ δα ϊο- 
τἰ8 πο Οσσυγτῖ! ἰϑία ργεροβίίῖο. Μι- 
ταί. 5 ΘΆΤη ἈΠία τὸν μὰ γῇ τοὶ ωρβςταθε Ρυ- 
(αί : αἴασιο ἤππὸ βαπὸ ἰοσυχα οδίϊηοί ἴῃ 
Μϑιίο Βοάϊ!οίαπο. ΜΙΗΙ αὐίοι. ργωρορὶ- 
το δὰ ἐποπάστη ᾿οοὶ ἰπίο συ αἴογη τηϊ ηἰπιὸ 
Ὀθοθθοαγία υἱάρίμτ τ ααΐρρα συ 6ΠΠ}0Ὲ1- 

ο81) Θχῃϊρθαΐ Ἰοφαθηάὶ γα οηθτω, Ὁ Απο- 
τοῦθ 5 ΒΡ Ιπἀδ αϑυγραΐδιῃ, [26 τιδὶ γογοᾷ 
δὶ πέμπω, ΡΓῸ πέμπω πρεσβυν, πρέσβεις ΥΕ] 4}1- 
410 5ἰ παῖ} } ατηρ] οἰζον Ῥοβιει, 118. μι 1ἃ πη0- 
νου! ροίοσί. Τα ἰαπεὰπα Βυ αϑιηοα!] ὁ χ- 
ΘρΙ τα Ῥγοΐθγατη, ἴῃ 4ὰο ἤτει, ρονηδᾷ αἵ» 
απὸ ἴῃ πος Ἰοοο, ραν οιρίαπ), ἢ πέμπω ἴογ5 
χτησίϊη, 5ίαττα, ΒΕ δ Θάσλαγ : αὐ πέμψας γὰρ 

ὶ ἣν γεανίας γιλίως. ῬΙΟυΐαΓ. «ἡπηαίοῦν. 
, 

Υ͂Σί τί 
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Ὁ δὲ, τάνυ Ὡολλῶν βολομένων ἕπεσθαι, οὐ πολλοὺς ἔδωχεν 
οὐτῷ. ἸΠροεληλυθότος δ᾽ ἤδη τοῦ Κυαξάρους σὺν δυνάμει ἢ 
πεζικῇ ἃ ἱππικῇ τὴν Ὡρὸς τὸ φρούριω ὁδὸν, γίγνετωι τῷ Κύρῳ 
τῷ ἱερὼ ἐπὶ τὸν ᾿Αρμένιον ἰένο! χκωλά" χωὶ οὕτως ἐξάγει δὴ ὡς 
εἰς ϑήρων πωρεσχευωσμένος. ἹἸΠορευομένῳ δὲ αὐτῷ εὐθὺς ἐν τῷ 
πρώτῳ χωρίῳ ὑπονίςωται λωγώς" " ἀετὸς. δ᾽ ἐπιπτάμενος αἴσιος 
ὡς κωτεῖδε τὸν λωγὼ φΦεύγοντο,, ἐπιφερόμενος ἔπαισέ τε οὐτὸν, 
χωὶ συνορπάσας ἐξῇρε, καὶ ἀπενεγχὼν ἐπὶ λόφον τινὼ οὐ τρό- 
σω, ἐχρῆτο τῇ ἄγρῳ ὅ,τι ἤθελεν. ᾿Ιδὼν οὖν ὁ Κῦρος τὸ σημεῖον, 
ἥσθη τε καὶ προςεχύνησε Δίο, βασιλέω, καὶ εἶπε πρὸς τὸς πιωρόν- 
τας, Ἢ μὲν ϑήροω χωλὴ ἔςοωι, ὦ ἄνδρες, ἢν ϑεὸς θέλη. Ὥς δὲ 
τἱρὸς τοῖς ὁρίοις ἐγένοντο, εὐθὺς, ὥςπερ εἰώθει, ἐθήρα" καὶ τὸ μὲν 
λῆθος τῶν πεζῶν χαὶ τῶν ἱππέων ὃ ὥγμευον αὐτῷ, ὡς ἐπιόντες τὼ 

γοηΐ. ΠΙῸ νοτὸ, ᾿[ἰοδὲ αἀτηοάδχῃ πιὰ} 5βοαὰϊ να] θηΐ, ἤθη γηυϊΐοβ. ἔαηιθπ οἱ 
οοησοβδῖί. 81 Ογάχαγθ [ἰἀπὶ οὐπὶ ΠΟΡ115 Θαυϊζατη ροαϊυμηααθ νἱᾶ, δ δα 
σδβίο 11 ἀποθθαΐ, ριόρτθββο, ΟὙΤγΟ βδᾶογα ἐδ βιβοϊριοπάβ ἴῃ ΔΥηθηΐϊαπι ΘΧρα- 
αἰοπο δυβρίςαία Πιογαπηξ ; Ἰίδαιια εὐρὺ δίο8 θαι, αα51 56 αὐ νθηδ πα τὴ 
Ῥαγᾶββοι. ΕΠ οὐπι [81 [6 Γ ἰαοογοί, ΠΔΟΧ ὈΥΪΠΊΟ ἴῃ ἈΡΤΟ ΘΧϑΌΓΡΙ  ἰθρὰβ : εἴ 
86} α ἀοχίγα δάνοϊδηβ, οἂμπι ᾿θρογειη ἐαρ᾽οπίθη ἀθϑρθχ ββεῖ, ̓ ΠΓ 16 ἢ5 ΡΘΓΟΙ5-" 
5116 ΘΠ, σΟΥΓΘΡίσΤηατι6 βυβία , οἱ στα ργοχίπγαπι ἐπ οο θὰ ἀδρογίᾶβϑθί. 
ῬΙῸ ᾿ΙΡΙἀἴη6 ργθαϑ τιδὰ εϑί. ὕὐνγὰβ ἢος 6. βῖρηο νἱϑο, ἀοἰθοίαἰάδαιιο 
65, οἵ ϑονϑῃ γερὴ δαογανῖί, οἱ εὦ δοβ 41] δἀθυδηΐ αἰχὶ, Ηφοο βαηὸ πΠΟΡΪ5. 
νἰγῖ, νϑηδίῖο ργόβρογα, νοϊθηΐθ [)60, {αΐπγα οδί. Οὗὐπὶ δαΐθῃ δά ἔπε5 ρεὺ- 
νϑηΐαηι οΘβϑδί, βίδίϊηη, ΠΊΟΥΘ 5110, θη θδίαν : ὧο μϑαϊζατα αὐἱάθη δαυπηατς 
νυ ]ρος οΥΪπ6 δηΐα ᾿ρϑῦτη Ῥγοσθαθθδηῖΐ, τ αὐἀνοηΐα 50 ἔδγαβ. δχοϊίαγοηΐ : 

αγγαΐ, Ὁ. 772. Τ. 2, Ῥοιτγὸ, τινὰς, Δηΐ6 ἰἰ, 10. αἃ8 ἰδῆ Π ΟΙΏΠΒΒ τινὰς 5Ο]ΠΤΤηΟ- 
τῶν νεωτέρων ἱππέων, ῬΘΥ Θ]Πρδῖη ἀ6 6856 Ρὶ- 
ἴο ; δἄφδο τιῖΈ ρ]θηὸ ἴῃ θη τηοδθτῃ ἀ106- 
τοίαγ, ---τ-ἤτει τὸν Κυαξάρην τινὰς τῶν 
νεωτέρων ἱππέων. ἘΐληΟ ἸοααΘΠαϊ ΓΟΥΤΠΆΤΑ 
ἦδὴ ραυ]Ἱὸ δηΐο, οἵ 8110] β:ρὸ, ἀϑαγρανὶὶ 
ΧΕΠΟΡΠΟῊ : ἢ ἱππέας δὲ ἤδη τινὰς προςλαθδὼν 
τῶν ἐνθένδε ἑταίρων -τ-τττττοτττττστθῖ. 10. δ. ΟὙτοὸ 
εἰ σοντγγὰ ἰηΐου 56. οοῃ]οαπο πη 08, 

ἵνα σὲ τότον τινὰ αἰτήσωμαι 
Ἀρᾳαά Αὐοίογαβ διιΐοτη τὶς ραἷϊ βοϊοἱ θ᾿  Ἰρβιη: 

Οὕτω μὲν κάλλιςος Ὕλλας μακάρων ἀριθμεῖται. 
ΤΠαοογιί, Γαγ]. ιγ΄. ν. 72. 1ά 6ϑὲ, τὶς γ68] εἷς 
μακάρων. ἘΠ᾿ ἢὰης ΗΘ ἰδηγπὶ ἰπηϊΐα- 
ἔπτη 6556 Ἡογαδίϊατα ουβουνδπέ Τηἰθυρταΐθβ: 
Το τπιοῦ ϊλιινν ἔν χφυοχυιο [οη νη, 
«Με ἀϊοονῖε, δια. 

Οἀ, 18, 110. 8. 
Ἧφο ἄπο Ιοσα 0 Ηογ. ὙΥἹἱίεϊηρα ἴῃ «ἤηΐ- 
γιαάυ. αὦ (Οηιηϊενιῖαγ. «Φοαγηιῖδ Ῥογϑῖϊὶ ἀδ 
Ἡεδγναϊϑινῖβ «Ν. Τ. δάϊαΐα νἱάθο. Εἰς 
οηΐμῃ, Ρ) ϊοῖορ. ϑαογὰ μ. 137. ἔν ἀδοϊηϊὰ γιο- 
“ἢ ἨδὈταἰβηουατη οἰαββο ἱθτηθγὸ γτοροβαὶ 
Ἰοσυκζοηδι ἰβίδτη : 3ὃ ἐξ αὐτῶν ἀποκτε- 

νεῖτε, ἔχο. Ναί, Χχὶϊὶ. 84. βι αὩ]!όβαθα 8}185, 
Τλις, χὶ, 49, εἱ χκὶ, 16. Το θη. υἱ. 39, ον 

ἀὸ κιισδααϊξαμη ροβίυϊαγθ, αἴααθ δἀθὸ θ6- 
μηδ θοῦ 6556, σοηδίαϊ, 

ἃ ᾽Λλετὸς δ᾽, ὅ: 6.1 Αφυΐίατη βαπὸ νϑέδτθβ 
ῬΥΞ βαρ ῬΓΌΒΡΘΙΙ Βυσοδββῦβ Δ] ἴθ τὴ 6 Χ- 
δια θαπ. ΕΧορία ματα οοἸϊοσὶς 
ΑἸΙδΧ. 80 Αἴοχ. δέου, Θεοηϊαὶ. 110. 5. Τότη. 
2. Ρ..131. πᾶ ὅοηθοα, «διαξμγ. Θυαϑί. 
10, 2 82. “Οὐ Υρο, ἐπεὶ, Α4Ὰ1]ς ἰς 
“ΠΟΠΟΒ 0115 Θϑὲ, αὖ τη ὨΔΓΌΤΩ ΓΘΓΌτΩ ἵδ- 
“ἐ ρργοῖ δαϑριοὶα 3) ἘΠῚ 800 ΗΟΙΏΘΓΟ τελειότα- 
τος πετεηνῶν ΔΡΡΟΙ αν ἢ 

Αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε,τελειότατον πετεηνῶν, 
ἹΧεθρὸν ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι, ὅτ. 1]. ϑ' ν. 247. 
Ὁ "Ὥγμευον αὐτῷ,} Βυὐπ5. νοΥΌὶ Ἰοοῦτη 

ΒΡΌΣΙ ατη αἰ; ὥρμησεν, ἴῃ Θα {18 ἴογὰ οπη- 
ὨΪθῸ5 ἰηβ6α]. [ΙΘαποϊανιιβ ἰδηάθδιῃ ἀ6- 
αἰ ὥγμενον αὐτῷ, ααδιὴ ἸΘοίοηθιὴ 6χ 1, ἴ- 
Βτὸ Βιάδηβὶ σδυλθυαγίατη δαΐογσο αἰξ, Αἕ 
Αγ Δ 15 Ῥουίτιβ ρτὸ ὥγμενον 1110, ΠΙΏΪ ῥἷα- 
πιὸ νοῦθο, βου θά απι ὥγμευον Υἱαϊ : 40 
ἴχαοῖο ἴῃ ρυϊβιϊασα ἰδηάθῃ ᾿ἰηϊοσγιαία πὶ 
γϑβιϊμαϊαβ νἱἀθίον Ὠἷο Ἰοοῦθ, ιοϊξαγ αὐ- 
ἴδϑιη ὀγμεύω Ὀγορτὶδ ἀθ τυ ββουθα8, αυὶ 
Ἰοηδᾶ 5οτῖρ, οὐγάϊηδ ργοσθάθηΐθβ, ἴῃ ἃυν 5 
Ξοσε ύσα 6 τηϑαηΐ, Ηδοδ ἀἰβου 5ϑἴτηῖς 
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ϑηρίω ἐξανιφαῖεν' οἱ δὲ ἄριςοι χωὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς διέφησον, κοὺὶ 
σὰ ἀνισάμενω ὑπεδέχοντο καὶ ἐδίωκον, κοὶ ἥρουν πολλοὺς καὶ 
σῦς, κωὶ ἐλάφες, καὶ δορχάδας, καὶ ὄνες ἀγρίες" πολλοὶ γὼρ 
ἐν τότοις τοῖς τόποις ὄνοι χαὶ νῦν ἔτι γίγνονται. Ἐπεὶ ὃ ἔλη- 
ξαν τῆς ϑήρας, προςμίξος Ζρὸς τὼ ὅριω τῶν ᾿Αρμενίων ἐδειπνο- 
ποιήσατο" χαὶ τῇ ὑςεραίῳ αὖθις ἐθήροω, προςελθών πρὸς τὼ ὄρη, ὧν 
ὠρέγετο. ἜἘπεὶ δ᾽ αὖ ἔληξεν, ἐδειπνοποιεῖτο. Τὸ δὲ παρὼ 
Κυαξάρους ςράώτευμω ὡς ἤσθετο Ὡροσιὸν, ὑποπέμψας τρὸς 
αὐτὸς, εἶπεν ἀπέχοντας αὐτῷ δειπνοποιεῖσθαι ὡς δύο ̓  σαρασ- 
ἄγγας. τοῦτο προϊδὼν ὡς συμξαλεῖται πρὸς τὸ λοωνθάνειν' ἐπεὶ 

ΤΥ οβία Ἰββίτη! νεγὸ ααΐαιι8 ἴᾶπι ρεαϊέυτη απᾶὰπῃ δαυϊίαπι πἴπο ἰηἀ 8 ΘΟΕ 6- 
τυηΐ, Θχοϊαἰάϑαιι ξδγαϑ εἰ ἐχοθρεγαηΐ, δ ἰῃβθου 5υηΐ; δία ΤαΌ 05 εἰ 
ΔΡΓΌϑ, Θἴ σΕΥνΟΒ, εἴ σα ρΓΕᾶ5, εἴ ΘΞΙΩῸ5 51 νἘβί γε 5 Τφερεγαῃΐ ; δαηΐ ΘΗΙΠὶ μᾶς 
εἰἴαπι ἐοπηρεδίαία 1115 ἴῃ. 1οοἷ5 πη} ἀδὶπὶ. ΑἹ νθηδίϊο 6 ἰδηά θη Ἰηϊεγμηἰββᾶ. 
Ῥχοριὰβ δὰ Αὐπηθηΐοσιπι ἤπ65 ἀδ᾽αἰιιβ, ΘΟ ΠῚ ἰηβίγα] 1551}: ἂς Ῥοβί δ 
ΤυΓΒ Δ γΈΠΑΙΙ ΠΟΘρΙΐ, 605 δα τηοηΐεβ ῬΓΟΡΊΘδ8ι15, 4005 άἀρείεβαΐ. Ῥοβί- 
πυᾶπη δυο τυϊβὰβ σεπαπαῖὶ ἤηοτη [δοἰββεῖ, οοπαν!,. Ομ νεγὸ Ἔἐχθγοϊζαπι 
ἃ Ογάχαγο πιΐβδιηι δἀνθπίαγα βθηϊγεῖ, δα 605 οἰδγ} τη ὐϑῖ: αυϊ Θαϊοογθηΐ, αἱ 
805 56 δὰ ἀπάᾶγυμη ἐδ ραγαβδηρδγαπι ἱπίθγνα! πὶ σοοπᾶγθηΐ : ργονιθραὶ 
δηΐπῃ ζπϊασθιμ αἱ πος ἡρδιηι δα (ΑἸ]οπάϊτιπη λοϑέθηε σοπάπσεχεί : ροβίαυδτη 

ΟΣ ΌΪ5, ὅσης ἰρϑαμι Ἰσοσὰμι τοβρίοἰθη58, [65- 
ἐδίυν ϑυἱάδβ: ὥγμευον, ἱπηυϊί, Ξενοῴον ἐν 
Β. ἀντὶ τοῦ, ἐπορεύοντο, παρὰ τὸν ὄγμον, τὸν 
σημαίνοντα τὴν κατὰ τάξιν ὁδὸν τῶν ϑεριζόντων" 
ἘΛ᾿ Ἠεβγομίυβ, Ὄγμος, ἡ ἐφεξῆσ φυτεία μετα- 
φορικῶς δὲ, τὸ ὅταν πορεύονται ἐφ᾽ ἕνα τεταγμένοι 
κατὰ ςίχον, ὄγμον λέγυσι. ὃ δὲ τῶν ϑεριζόντων 
ςΐχος, ὀγμεύειν λέγονται. Ἰίὰ ῬΏΔνΟΙΙΩΙΙβ οἱ 
ἘἜλγπιοὶ. Μ. Ἐπιδίδίῃϊυ8 νοτγὸ, Ὄγμος, ὃ ἀρο- 
τριαθεὶς τόπος, ὁ ἀνοιγεὶς ἑλκυσμῷ ἀρότρε, δτο. 
αὐ, Ἡ, Χ΄. Ρ. 831. οἱ σ΄. ἡ. 1161. ἘΠῚ 5600]. 
ξη ΤΏ ΘΟΟΥ. [Ὑ]. (΄. ν. 2. Ὄγμος, ἡ ἐπ᾽ εὐθὺ 
τοῦ ἀρότρυ τομή. ϑ6ἃ οἵ ᾿Ἰρϑυϊ νου ὁγ- 
μεῦω Θσάδχῃ, 400 ἸΝοβίοσ, 56ηβι1 Δ πιρυ 
ΞΟΡΠΟΟΙ65, ῬΏΙοοῖ. ν. 164 

ἸΝεο. Δῆλον ἔμοιγ᾽, ὡς φορθῆς χρείᾳ. 
Στίθον ὀγμεύει τύνδε, πέλας πὸ. 

ὍΒΙ 5610]. ᾽ογμος, ἡ ἐπὶ ςίχον φυτεία, ἢ ἢ 
τάξις. ἸΝῦν δὲ, ἀντὶ τῇ, ἐφεξῆς πορεύεται. Αρὶἑ 
Ἦὶο αυοσθθ ἀθ γοηδίΐοπς Ῥῇδ- 
Ἰοοίεἴ8 ; ᾳποά 6χ 118 ΠΙαοΐ γουβίθυι8, 4105 
φηοσῖθαβ {1115 δ δ᾽οἷς ΤΎΑρΊοΙ : 

Ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν 
Λόγος ἐςὶ φύσιν, ϑηροθολῆντα 
Πτηνοῖς ἰοῖς, ὅτο. 

Ῥγοχο Βυΐϊο οοτηϊηθπίοιοῃΐ, φαάτη Ῥοτγίο 
ὅπ Ῥττη8 δοσθρίθγη γϑίεσϊσηισ, δα οί - 
ἀπ5 ἰαπάρτη 65ῖ . ῬΟΙΠ οἷ Β Ἰοοιβ, 1", 1. Ὁ. 
518. ἴῃ 400 ἀθ σεγνΐ8 σὰρί θη 8 αρὶξ ; ̓Δ- 
λίσκονται δὲ δικτύοις μὲν, εἴ τις γμεύσας αὗὑτας 
συνελάσεις, ΤΉ ΤῊ ΡΥΤ ΠΥ 119. ἡ ὀνμεήσας. 

ἜΑ ἢ 

βἰδίυϊς 11υἃ 6556 νευθυηὶ Χοηορμομίξαηι, 
δίαυς εἃ δἀθὸ σγϑίϊἃ ἢὰσπο ἰρϑση Νοβίσγι 
Ἰοοῦμὰ δάαποῖξ,----------- τῶν ἱππέων ὧγ- 
μευον αὐτῷ, ὡς, ὅζτο, ΠΘηΐαΊΙ6, ὥρμησεν 1184. 
φυοά Ὠδοϊρηὰβ ΟὈϊηυϊξ, ἴῃ ΟΥἿΒ ρυϊμηὸ 60- 
ἀἸϊουτη νϑϑίογ μη ΠἰργαυΪο8 φαοβάδτη δά- 
ποίᾶϑεβ ραΐο, υἵ ΑἸίδγαην {Ππ4, ὥγμευον, αἱ- 
Ῥοΐρ ΑἸ ἢιο 15, ΘΧΡΙΙοδγθηΐ : χὰ ἐΔοΐαχῃ, 
αἵ οἰϊτηϊηδία ρυἰδοὰ ἰδοοη, οὐ 5 βἰσηϊῆ- 
οδίϊο βιρονγαΐ ἱπηρουίίοβ, ἰῇ δ᾽ὰ5 Ἰοοῦτα 
ΕἸοββθγὴβ ἰαπάθπ ΒῈ 0 ν 

8, Παρασάγγας) ἸΝΝ οὐ ἰ5βἰγηιτη οτὰ 65ὲ γο- 
ΘΔΌΌΪαπλ Ποο, ἀρὰ Ῥεῦβαβθ, χπθηβ σα τα 
ΥἹῈ8. 5] ηϊβοαγο. Ηροτχοάοί. 0. 2. ο. 8. 
Δύναται δὲ ὃ μὲν παρασάγγης τριήκοντα ςάδια, 
ΝΕ δἸϊέοσ, 110. 5. 9. 58. ϑίχαθο "0. 11. Τ. 
2. ». 7838. τὸν δὲ παρασάγγην τὸν Περσικὸν, 
οἱ μὲν ἑξήκοντα ςαδίων φασὶν, οἱ δὲ, τριάκοντα ἢ 
τετταράκοντα. ΑἸοΐοῦ ἘΣ γιηο]ορίοὶ: Πυ' 
ρασάγγαι, τριάκοντα ςάδια παρὰ Πέρσαις, 
παρ᾽ Αἰγυπτίοις δ᾽ ἑξήκοντα. Ἐ15 Δα] ΟΊ 6 η- 
ἀμ8 οϑέ ἰηβίρηὶβ αυϊάδτη Αραίῃϊθ ἰο- 
οὐ8, Ηϊβίον, 110. 2. Ρ. 59. δαϊ!,, Βοη. Υυΐ- 
ΘΔ 1), Ἔς: γὰρ ὃ παρασάγγης, ὡς μὲν Ἡροδότῳ 
δοκεῖ ἢ Ἐενοφῶντι, τριάκοντα ςάδια, ὡς δὲ νῦν 
Ἰδηρες ἃ Πέρσαι φασὶν, ἐν ἑνὶ μόνῳ τῶν εἴκοσι 
πλείονα. Ἡοάΐϊο, διιοίογο Βοϊαημάο, Ῥαᾶγὰ- 
βδηρα ἃρυ ἃ Ῥαχβὰδ οοηίηδΐ ἔσία τ] Υ]Ά, 
Ὀπυτησυοάσῃο τ Πὰγθ ον Π}}}}16 οαθ ΐοΒ, 
απ ροὲ σαδίτ9 ἰτϊρὶηία αἱ ζο5, αἴθ εζ 
εἰσι τις ᾿οΤΠΠἤίηοτη κοχ ΠΥ ΠΟΥ τη πον οὶ, 
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δὲ δειπνήσειεν, " εἶπε τῷ ἄρχοντι αὐτῶν πωρεῖνωι πρὸς αὐτόν. 
ἹΜετὼ τὸ δεῖπνον δὲ τὸς ταξιάρχες ἐχάλει" ἐπεὶ δὲ παρῆσαν, 
ἔλεξεν ὧδε" 

“Ἰ Ανδρες Φίλοι, ὁ ̓  Αρμένιος πρόσθεν μὲν κωὶ σύμμαχος 
“ἦν χαὶ ὑπήχοος Κυαωξάρει" νῦν δ᾽, ὡς ἤσθετο τοὺς πολεμίες 
“ ἐπιόντως, καταφρονεῖ, καὶ ὅτε ςράτευμω πέμπει ἡμῖν, ὅτε 

σὸν δωσ μὸν ἀποδίδωσι" νῦν οὖν τοῦτον δεῖ ϑηράσωι, ἣν δὺυν- 
ὠμεθω. ᾿ Ὡδέ μοι οὖν δοχεῖ, ἔφη, ποιεῖν" Σὺ μὲν, ὦ Χρυσάντα, 
ἐπειδὼν ἀποχοιμηθῆς ὅσον μέτριον, " λωξὼν τοὺς ἡμίσεις 
Περσῶν τῶν σὺν ἡμῖν, ἴθι τὴν ὀρεινὴν κωὶ κατάλαβε τὼ ὄρη, 

“ εἷς ἅ φασιν αὐτὸν, ὅτων τινὰ φοξηθῇ, καταφεύγειν. ᾿ Ἦγε- 
μόνως δέ σοι! ἐγὼ δώσω. Φασὶ μὲν ἂν χαὶ δωσέα ταῦτὰ τὼ 

ἐς ὕρη εἶνωι, ὥς ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφθῆνων" ὅμως δὲ εἰ προσέμ.- 
χοις πρὸ τοῦ ςρωτεύμοτος εὐδώνος ἄνδρος, ληςαῖς ἐοικότος 
χαὶ τὸ πλῆθος καὶ τὼς ςολχὼς, ὅτοι ἄν σοι, εἰ τισιν ἐντυγ- 
χάνοιεν τῶν ᾿Αρμενίων, ὃς μὲν ἂν συλλωμξάνοντες αὐτῶν 
χωλύοιεν τῶν ἐξωγγελιῶν, ὃς δὲ μὴ δύνωιντο λαμβάνειν, 
ἀποσοξζοῦντες ἂν ἐμποδὼν γίγνοιντο τοῦ μὴ ὁρῶν αὐτοὺς τὸ 

γοργὸ σορηξϑβθηΐ, αὐ ᾿ρβουθτη Ῥγεοίδοϊιβ δα 56. ψϑηϊγοί, ρυϑοθρὶί, Οοπηᾶ 
ααΐθηι ρογδοίᾶ, ργεθίθοείοβ αὐ 86 νοσοαθδέ : απ οὔμπη δάνθηϊββθηΐ, ἴῃ ἢυπο 
τηοάμτα ἰοαααίιβ δβὲ : 

ἐς Αὐπηθηῖι5 δηϊομὰς αι άθη,, ἀιηϊοὶ, Οὐχ οἱ βοοϊθίαίθ ᾿υποία5 ἔα οἱ 
“6 6715 ᾿γηρϑυῖο 5] οῖαβ: πυης νϑυὺ βργϑίο, ροβίαυδμῃ ᾿οβίθϑ δὴ ᾿ηνϑάθγ6 
ἐς σρῃβογὶὶ, Οψατανο, ὨΘατ6 σΟρΙα5 ΠΟ 15 τ τ, πθαὰθ ἐὐθαΐαμα {Ππ4 ἀεδὲ- 
“ὁ ἔμῃην βΘυβοῖν! : ἰἴδαπθ τὰ ποδὲβ νη 8 Πα 1ι5 6βϊ, 5] φεαίοηι ροίθυταιι5. Ας 
ἘΠῚ βαπὸ ΤῈ 51 παποτηοάμμῃ ρογοπάὰᾶ ν]ἀδίαν: Τα, ΟἸΠγγβαηίΐα, ροβίαιδηι 
“τη αἸσιὴλ ΒΟ γη σΘροιῖβ, αἰ Ἰᾷ Ῥογβαγαπι αἱ βαπί ΠΟ βοι βαμπιρίβ 
“ὁ ραχίθ, υδαηὶ γποῃτ ῃδτη ἱπρτθα το, εἴ πηοηΐθϑ οσοιπραῖο, δα 4005 ΘΙ}, ολπὶ 
“ἐ ΔΙ ΌΘΙΩ πηθίθξ, σοπιρογα αἰσηί. Ῥπο65 ἴρ58 ΠῚ ἀ8θο. Αἴαιθ Πο5 βαηὲ 
“ἐ χηοηΐε5 δἰ 18Π} ΠΘΠΠΟΓΟΒΟΒ 6586 ΘΙ Πἰθθηΐ, αὐ 5Ρ65 51: νῸ 5 πηηϊηγὸ σοηβροο- 
“ἐ [πὶ Τὶ : 51 Τϑτῆθη δηΐθ θχθγοϊτιπὶ Ἔχ ρθαϊοβ. Ππουηϊηθβ, αἱ οἵ πυηθγο οἱ 
(6 ψεβπη θη Γ15 5ἰηΐ ᾿αἰγΟ  θῈ15 51}}}}65, ὈΓΘΘΠἰβεσὶβ, τἱηυγμηι ᾿ϊ, δὶ ααϊθὰ5. 6 Χ 
“ ΑἸ ΘΠ115 ΘΟΟΙ ΤΟΥ Ϊηΐ, 605 ραγίϊι σα ργθμθηάθμπαο ᾿πρθάϊτο ροϊθγιηΐ, πὸ 
“ ᾳαοά ᾿ηάϊοίαπι ἔοϊαηΐ ; ῬΡαγίϊπι 4105 ΘΟ ργ θη άθγο πϑαυινοσὶηΐ, ἀὈβίει- 
“ἐγο5 Ργοοῦ! ἀγοθηάο, πὸ τοίπμι Θχθσοϊἑππι νἱἀθαηΐ, ορϑίαθαπί : Ἰἀθόασιο ἀε 

ἃ Εἶπε] ΟΔΙηΘ.Ὸ ἴῃ “μγοίδ. Ευαηρ. δὰ 
Μαί, ἵν. 3. εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι ὅζο. Ραίαὶ 
ἩΌγαϊοδ ΡΉΓαβὶ, εἰπεῖν ῬΟΩΪ ῬγῸ 7 εγο, 
φυαοῖρεγο. Οἰαίδικουτβ οἰϊάγο, ἐδ ϑέηίο υΝὶ 
Τπβῖ. οἂρ. 38. οδηβοὶ ἃ0 ΗΘ ΌΥςοὶβ ροίϊὰ 5, 
αυδτῃ ἃ Οτεθοῖβ, γοῦρυμπι ποὺ ἴῃ 7ειδεγεἰῇ 
5Ξ'.Υθ δηρεγαμϊ 5ὶρ εἰ Ποαΐα Δα ζατη, 
ΒΌΤΩΡΒΙ58588 Εν οἸἰβίαβ ἃ συΐθιι5. 5:- 
Ῥἰβϑιτηὰ ᾿ὰ ἀϑαγραΐαπ) οϑί, ΜΆτο, ν. 48, 
ἔλιασ, πῖχ. 15, ὅσο. Αἱ βαξ 5 οοῃεῖαί οαιι- 

581 ΠΟῊ ἔπι ϊ556, ον [ἃ δἰαϊπογθηί, Ναὶ 
βϑρὸ Δ}10]1, ἤθη ἢοο ἰδηϊλτη ἰοοο, ἀρυ 
Νιοβέσιι μη, αἰϊόβαιιθ Ῥ Ἰ5βὶ 5. βου ρίουο 5 
Οτέθοοβ, γϑυθατῃ πὰ 2εδεπδ 5θι φγαοῖ- 
γὶεπἀξ εἴτα οθεϊηθί. 

Ὁ Λαβὼν) Υυϊρὸ λάδε. ΒΕΘΡΏΒΏΙΒ Βουὶ- 
Ὀϊΐ λαθὼν, αἰϊοααϊ, μα ϊΐ, ηΐδ ἴθι ΟΡτι5. 65- 
β6ῖ Ῥαυοι!ὰ καὶ Αἴασὰθ πᾶπο διηθπάϑ- 
(ἰοπθῖὴ σοι ροραὶ Μϑ. ΒοΙ]. πθὸ πΟῊ 
Μυτοίι5 δα ἸΘΟΌΤ, 
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“ ὅλον σράτευμο; ἀλλ᾽ ὡς περὶ χλοπῶν βολεύεσθαι. Καὶ σὺ 
Ὡς μὲν, ἔφη, ὅτω ποίει" ἐγὼ δὲ ἅμω τῇ ἡμέρῳ τοὺς ἡμίσεις μὲν 
“ἐ σῶν πεζῶν ἔχων, ἅπαντας δὲ τὸς ἱππέας, πορεύσομαι διὸ τοῦ 
ἐς χεδίου εὐθὺς πρὸς τὼ βασίλεια. Καὶ ἢν μὲν ἀνθίφητοωι, 
ἐς δῆλον ὅτι μάχεσθοιν δεήσει" ἣν δ᾽ ἂν ὑποχωρῆ τοῦ πεδίου, 
“ἐ δῆλον ὅτι " μεταθεῖν δεήσει" ἢν δ᾽ εἰς τὸ ὄρη φεύγῃ, ἐντωῦθα 
“ἐ δὴ, ἔφη, σὸν ἔργον μμηδένω ἀφιένω: τῶν πρός σε ἀφικνουμένων. 
“ς Νόμιδε δ᾽ ὥςπερ ἐν ϑήρῳ ἡμᾶς μὲν τοὺς ἐπιζητδντας ἔσεσθαι, 
“ν σὲ δὲ τὸν ἐπὶ ταῖς ἄρχυσι. Μέμνησο ὃν ἐκεῖνο, ὅτι φθάνειν 
« δεῖ πεφρωγμένους τοὺς πόρους πρὶν κινεῖσθαι " τὸ ϑηρίω. Καὶ 
« χεληθέναι δὲ δεῖ τοὺς ἐπὶ τούτοις τετωγμένους, εἰ μέλλουσι 
“ς μὴ ἀποςρέφειν τιὰ προσφερόμενα. Μὴ μέντοι, ἔφη, ὦ Χρυ- 
“ σάνταω, οὕτως αὖ ποίει, ὥςπερ ἐνίοτε διὼ τὴν Φιλοθηρίων' Ὅολ- 
“ λάχις γὰρ ὅλην τὴν νύχτω ἄνπνος πρωγματεύη ἀλλὰ νῦν 

ἐώσωι χρὴ τοῦς ἄνδρας τὸ μέτριον ἀποχοιμηθῆνωι, ὡς ἂν δύ- 
“ἐ γωντοι  ὑπνομωχεῖν. Μηδέ γε σὺ, ὅτι οὐχ ἡγεμόνας ἔχων 

“ὁ νοδὲς ἰαπάπαγα ἰαϊγαμου 5 σΟηΒΙπὶ οαρίθηῖ. Αο ἰὰ αὐἸάδχι ἃ ἴΔοΙΟ ς 
“ ρρῸ ψεγὸ συμ Ρυϊπιβ, ας 6 ροαϊζατα αἰξεγα συγα ρμᾶγία αἰ πη 18. εἴ ΗΝ ΘΓ515 
“ἐ φυμῃ Θα. Ἰθ.5 σαι ροβιτὶ πἰ ποτα δὰ σορίδμῃ γοοίἂ ργοϊοῖβοασ. ἘΠ 51 ααυΐ- 
“6 ἄδπι 86 ποῦδὲβ ορροβιδγι, μαΐθί, βαρ η) Ὠθοθββαυ ὃ ΟΟΠΒΕΓΘ Πα ΔΙ 6886 3 
“ἐ 5[η (ΡΟ 5θῳ 5υ θα χοῦς, ουγϑὰ ποδὲδ ᾿ΡΘΥΒΘα ΘΠ γη 6558 σοηδίαΐ : δά 
“ἐγῃροηίαβ 531 ἀδημῖψιο {πσευῖί, ῃὶς 50} }Π1σοί, τὰ] [ΠΟΤῚ  ΤπλΠΘ 5. δου, ααἱ δὰ 
(6 ρογνθηϊθηΐ, ποιηϊηθιη αἰπιϊεγθ. Ῥεγϊηὸ 501 }16εΐ δίασθ ἴῃ νϑηθίοιθ 
ἐς νεϊΐηι οΧ᾿βί 65, 05 αὐάθη 605 ἴὉγ6 σα] ἱπἀδρααηΐ, ἴ6 ἀυΐοτη 1 Πὰπὶ ααΐ 
(ς 5ἰὲ δά ρμἷαρββ. Οὐδ ΠΌΤΟΙΣ ΤΟΙ Π6Ι15, Οὐδ ΓΟ ἀα, ΟΥ]ὰ5 6556. 1ΠΠ6Γὰ, 
ἐς φαὰπι ἴΌΓεδ 56 ἴοοο τηονθαηί. (λυ οἱ ὀσσυ 1 βιηΐ ΠΘΟ6556 6βῖ, αα]σηαιδ 
“ρα οα σοἰ]οσαί ἱπουϊηΐ, 51 φμΐάϊθηι αὐ 86 δ ἰουγγεηίοβ ἔργα ΠΟΙ ]ηΐ ἀνογίοθτο. 
“ ψεγὰπι, (Ππγυβαπία, ἱπααῖτ, ᾿ὰ» [τὴ πὸ ἰδοουδ, αυθιηδατηοαηγχ Ὠοηημη- 
“ὁ ᾳᾳύδγα γΘΠΔΠΑΙ βίυσ!ο οοπϑδηουβζὶ Σ ἩΔΎ ἸΠΒΟΙΏΠΪΒ5 ΤΟ. ΠῚ 5 ρ ποσίοχῃ ἴῃ 
“μος ποροίϊο οχῖρῖβ : δἵ πῦης ὩΣ ΠῚ τηοάϊο οἰ 4 η61 Δ ου]85 οϑὲ σοησδάθῃ- 
( ὅδ, αὐ 5οΙηπο οὐγρρεηίϊ τοὶϊιιοίαυ! ροβϑιηί. Νοαιθ νϑγὸ {π, απἴα πηοῃΐοϑ 

ἃ Μεταθεῖν δεήσει Τιοουτ10 τηϑίδρῃουῖοα, 
ἃ τὸ γβηδλίοα ἀδϑυτηρία. Ῥαιϊὸ βυρτὰ ἀ6 
νεπαηάο Αυταθηῖο, Πὶσ 46 δοάθηι ἐηϑεημοηο 
Ἰοφυῖιγ, ΕΥΘαΠ ΘΠ ἰβϑβίτηὶ πἰϑῦ8. οί ΠοῸ 
γογθυτῃ ἀρυὰ βου ρίογεβ Ονηορεί. Νοβ- 
χάχα ἴῃ Ῥυΐτη 8, οἱ Αὐτίδηστη : Ιάαὰο δἀθὸ 
ἱπίοῦ 68, 4185. τοὶ γηδίίος βιιηΐ ργοργία, 
γεοθηβοί . Ῥο  υχ 11}. ν. ολρ. 1. 

Ὁ Σὲ δὲ τὸν] δῖ Ἰοσοπάτυτη νἱἀοίασ, ΠΟῊ, 
αἱ να]ρὸ, σὲ δὲ τῶν ἐπὶ, ὅκα. ηἶ51 αυ}5 611Π1ρι]- 
στῆ ἸΟΟΌΠΟΠΟΣ 6866. βίαξαογ, ΡῸΥ τινὰ 
30ρρ᾽ομάλτη, τη ἀύδτῃ γθο ρΊπν18. 16 6- 
ποποτη, ἴῃ Ἰοσὶ ἱπίογριοίίϊρηθ, κοουίυ5 
δὲ Πρ ῃοϊλν!5, εἴ γοργοϑοπίαι δδγη ΜΕ. 
Βοάϊ, Νοβίου. αὐ οτη ῬΘΙ τὸν ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι 
δ. ἔωαι 91} Τὴ Κυνηγετ᾽ ἀρκύωρον 8}0- 

Ῥε 

ο Τὰ ϑηρία)] ἴὴ νυ ]ααῖ15. Ἰοριίαν, τὴν 9ήη- 
ραν. Θυοὰ αάϊίογαμλ Ἰηϊογργοίαχηαι 8 
ποιηΐποτη ρσγοσᾷβ886 γἱάθο, “Δ γογὸ οὗχη 
Ἰθοϊ πη θτη αἰϊατη τὸν ϑῆρα, ἴῃ ΤΩΔΥΡΊΏΘ ἰπγ6- 
πουϊηΐ, 8.(ἀ ΘὩ ΠῚ νΘΥΒΙΌΏΘ5 αὈἸαῖιο 5185 σ0ῃ- 
Γουσιηάσυπί. ΜΠΙΏ αὐϊάοη ποάὰθ ἤθο 
ΠΟ6ῸΘ 111 Ρ]ασοί Ἰδοίϊο ; Ιἀθόᾳαο αἰΐαγα οκ 
οοῃ]θοίαγα γοϑροϑαὶ, οἱ οἵ γ65 'ρ58, οἵ 56- 
(ἀθητῖ, βίαι γη 1508,---τ- μὴ ἀποςρέφειν 
τὰ προςφερόμενα, 6ἷ, ὅπη ἂν τὰ ϑῃρία 
ὑφηγῆται, ΟΥ̓ ΪΠὃ ἴάνοτο νἱ ἀθαμίυγ. 

ἃ Ὕπνομαχεῖϊν] ᾿λο)]!οο ἀπ ποῸ γοῦρατα, 

οἵ ἴῃ ο᾽ὰ5 Ἰοοίτη ὕπνυ τυχεῖν γ6] ὑπνολαχεῖν 

805 {πιουνάαχα φυϊδαχη αὐ αγηδτιηΐ, ΜΕ, 
ἰΐριη Βού!. (πὸ αὐἰὰ ἀϊδδίπη 611) ΟΡ δ» 
βοηΐαϊ, ὕπυν τυχεῖν, τοοορίβ ἸροίοηΘ, ὕπνον 

ἴῃ τπρῦρίπο Ἰαπάαίδ, ΤΠ ἐογὸ μαγεῖν, 
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“ ἀνθρώπους λανᾷ ἀνὼ τὼ ὄρη, ἀλ). ὅπη ἂν τὼ ϑηρίο; ὑφηγῆ- 
“φῶ! ταύτη μεταθεῖς, κκήτοι καὶ νῦν οὕτω τὼ δύσξατω Ὡορεύου. 
“ ἀλλὼ χέλευε σὺ τοὺς ἡγεμόνας, ἐὼν μὴ στάνυ Ὡολὺ ἐλάσ- 
᾿ σων ἡ ὁδὸς ἡ, τὴν ῥάφην ἡγεῖσθαι. Στρατιᾷ γὼρ ἡ ῥάςὴ τα- 
“χίξη. Μηδέ γε, ὅτι σὺ εἴθισωι τρέχειν ἀνὼ τὼ ὄρη, μήτοι 
“ δρόμῳ ἡγήσῃ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν δύνητοί σοι ὁ ςρατὸς ἕπεσθαι, τῷ 
“ μέσῳ τῆς σπουδῆς ἡγοῦ. ᾿Αγαθὸν δὲ χωὶ τῶν δυνατωτάτων 
“ χαὶ προθύμων ὑπομένοντας τινὼς ἐνίοτε παρακελεύεσθαι" 
“ ἐπειδὰν ὃς παρέλθη τὸ χέρας, παροξυντικὸν ἐς τὸ σπεύδειν, 
" σάντας τωρὼ τοὺς βαδίζοντως τρέχοντας ὁρᾶσθοι.᾽" 

Χρυσάντας μὲν δὴ ταῦτο; ἀκούσας, χαὶ ἐπιγωυρωθεὶς τῇ 
ἐντολῇ Κύρου, λωξὼν τοὺς ἡγεμόνας, ἀπελθὼν, χαὶ παραγγεί- 
λως ἃ ἔδει τοῖς σὺν αὐτῷ μέλλουσι πορεύεσθαι, ἀνεπαύετο. 
᾿Επεὶ δὲ ὠπεκοιμμήθησων ὅσον ἐδόχει μέτριον εἴνωι, ἐπορεύετο ἐπὶ 
τὸ ὄρη. ἸΚῦρος δὲ, ἐπεὶ ἡμέρω ἐγένετο, ἄγγελον προέπεμπε 
πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον, προεπὼν αὐτῷ λέγειν ὧδε" Κῦρος. ὦ Αρμέ- 
»,Ε. κελεύει οὕτω ποιεῖν σε, ὅπως ὡς τάχιξω " ἔχων ἀπίῃς χαὶ 

“Ε ῬΘΥΘΣΤὰ5 ἀποθηὶ σα πυϊίαμπι ἰιαθοη5, δὰ αὐδουσπαθθ ἕδγῶ Ῥγοθ ββοσίηϊ, 
“ς Πᾶο ἰπβθααὶ 50[65, ἤβαὰθ ἔπ, ἐπφιαηι, ἀθης οδἴατη μὲν Ἰδσα ρεοπείγαςι ἀἰ8ι- 
"Κ ΟΠ 510 ἴον ἔθου β : 58α ἱπιροσα ἀποῖθα5, αἱ, ηἰδὶ 8ΠΠ΄απὰ Ἰοπρὸ Ὀγον 5βἰ πιὰ 
“ἐ νὰ που, ρον [ΟΠ τηδηὰ ἀποαηῖ, Νίαπι δχογοϊζαὶ νὰ [80 ]Ππηὰ σϑἰθυσῖ πη 
“ εβῖ, Νένε ἐέξθηι, αἶα ἐπ τποηΐοβ. σαβα ΡΟΣ ΓΙ 65. δἀϑβιιθίαοϊιβ, λαηι 
“ἐ φμοφια συγγίοι!ο ὈΓΡΟΙ νου ἰβ, 564 ἐ β ΕΠ ΠΟ Π6 Τα ΟΟΥ ργεῖΐο, υἱ Β64ὰ] τ6 
“ἐ μοϑϑιῖ ὀχογοϊϊαβ. Οὐπηποάπμῃ εἴη διουῖτ, αποβάατμη ΘΧ ΓΟΡ ΙΒ 15511}}5. οἱ 
ἐ δῃ ργ]ηνὲδ ΙασΓ θα 5 ἱπίογάστι σολογίαπαὶ οαιιδᾶ 5 05:δίθυθ Ὁ] δαΐθμη σΟΥ- 
“ἃ ΡΙΟΟΘββουζ, ἱποϊϊαιηθηΐαμ οὐ δαὶ ἐδβι πα Π ηΠ|, 51 ργῶ ἠδ σταάαΐπι 
“ Ἰῃσραρῃτθι5, οἸμηδ5 ζἐζξ σαγγογο ντἀθαηΐαγ. 

Ἂς ΟΠ νβαπῖαβ αυϊάειη ἤφς αὐπὶ αἰ ϊ5ϑοὶ, αα οἰαϊοηθηλ ἰθσθηβο ΟΥτὶ 
τιαηάαί5 ἃπῖπηο, ἀοοθρί5 ἀποῖθαβ, ἀὈΠῈ: οἱ οη 115, αἱ ΓΟ ΕοΟΣΙ οἵιπὶ 
ἰΡ50 ογδηΐ, [αοἰθμάα ἱπιρουᾶσβθί, αυϊθ 56 ἀοαπ, Οὐτϊηααθ ἰἀπίμπη ΞΟΙΊΠῚ 
σρρ ββθηΐ, αυδηΐη δα μθαϊοογταΐθ πη 58 115 6558 νἸἀθθαῖαν, αἀ τηοηΐοβ ροῖ- 
τοχῖῖ, Οὐδ δυΐθηη, οτῃ αἰδ5 {ΠΧ βδοῖ, παηίιμ) 8] ΑὙτθηϊαπὶ Ῥ Γεθ. 5, 
“ΕΣ ΡΥΠὰὶ5 ἱπαϊοᾶγαΐ, αἵ ἴῃ ἢὰης πηοάπῃλ ᾿οηείπθην δἀϊοαιογοίαν : ΟΥὐτγὰβ, Ατ- 
ΤΠΘΏΪΘ, 510 ἃρ85 ἱπηρεογαΐ, υἱ φαδηιργϊ χα αὐ ἔρδώηι οαπν ἰσῖθαζο δχογοῖτί- 

ΟΙΏΠ65 ἀδηΐ ὑπνομαχεῖν. 564, ΓΘ ποΙαν 5, ἴοι, Ὑπνομαχεῖν, Ἐενοφῶν ὃ Συνέσιος ἐν ἐπι- - 
ΔΙΌ, 5101 οοΟηϑίδηϑ, γΘυβι Οἤθι Βα ἰἴθο- ςολῇ" ὑπὸ μεσοπύργιον τεταγμένως ὑπνομαχῶ 
τίομὶ ΠΥΡΊ η5, ὕπνε τυχεῖν, ἀΟοοΙη  Υ]ΐ : 
γοχθὶ Θηΐη), γυὸ 8οηιυὶ δἰ δωρεγΐοϑ. ὙᾺ}- 
φαΐ νογὸ Ἰοοοηϊ 58 θὰ ἀοοβὶ δαοίουϊ- 
ἴ88. ῬΠΔΥΟΥΪΠῺΒ, ἃἀ ὑπνομαχεῖν, ΑἸἀοΟίΟΓ65 
δαάιιοῖ! Χοπορῃμοηίθιη οἵ ΘΚ ΩΟΒΙ)Ὲ : ἢΪ5 
ΔΙ 15, σὺ δὲ ἀνθίςασθαι ἣ ἀντιπράττειν τῷ 

ὕπνῳ λεγε" ἢ ὕπννυ κρατεῖν. δ᾽ αἱ 45 Θοβάθχῃ 
οἰϊαΐ Αποΐογοϑ, οἱ ϑ ποδὶ οἰϊανῃ νοσῦὰ ργὸ- 
εχ: ἐγὼ δὲ ὑτὰ μεσοπυργίῳ τεταγμένος, ὑπνο- 

μαχῶ. Εἰχίαηϊ Διίοπι ορὶες, 130,» 464. 
οὐϊξ, ΜοΥοΙ. Νρο αἴτεον ὙΠοΙλὰ5. ΐαρ 

(ἰϑρὸ ὑπὸ μεσοπυργίῳ τεταγμένος, ὅς 6.) σὺ δὲ 
ἀνθίςασθαι ἢ ἀντιπράττειν τῷ ὕπνῳ λέγε" ἢ ὕπνν 

κρατεῖν. 
ἃ Ἔχων ἀπίῃς Ιμϑοσιίαν οἴλτη, ποίδηίο 

Τιϑυποϊανίο, ἴῃ ἰθγὸ Βαάθηβι, ἔχων οἴσῃς 
τὸν δασμόν. ΝΡ ρϑυϊὸ ἰηἶα 60 ἰοοιι- 
(ἴῸ ΟΟΟΌΥΓΙζ, ττττττσυνωμολόγησας δασμὸν οἴσει». 
Ηΐπο, ορίπου, ἰἰὰ Βυαάοηβὶβ 1ἱουὶ Ἰθοϊίο. 
γυϊκαία δυΐοιη βα[ὶ5 58Πη8, εἴ σαὶ πἰπυ ἴσοο 
τηογοηάα νἱά ρίαν, 
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σὸν δασμὸν χωὶ τὸ ςράτευμω. Ἢν δ᾽ ἐρωτῷ ὅπου εἰμὶ, 
λέγε τἀληθῆ, ὅτι ἐπὶ τοῖς ὑρίοι. Ἢν δ᾽ ἐρωτᾷ εἰ χωὶ αὐτὸς 
ἔρχομαι, λέγε κενταῦθοω, τἀληθῆ, ὁτι ἐκ οἶσθα. Ἢν δὲ ὁπόσοι 
ἐσμὲν πυνθάνητωι, συμπέμπειν τινὰ κέλευε καὶ μωθεῖν. 'Τὸν 
μὲν δὴ ἄγγελον, ἐπισείλας ταῦτο, ἔπεμψε" νομίξων φιλικχώ- 
τερον εἶνω! οὕτως, ἢ μὴ προειπόντα πορεύεσθαι. Αὐτὸς δὲ συν- 
ταξάμενος ἢ ἄριξον χωὶ πρὸς τὸ ἀνύειν τὴν ὁδὸν, χαὶ πρὸς τὸ 
μάχεσθαι, εἴ τι δέοι, ἐπορεύετο. ἸΠροεῖσε δὲ τοῖς ςρωτιώταις 
μηδένα ἀδικεῖν" καὶ εἴ τις ᾿Αρμενίων τῷ ἐντυγχάνοι, ϑωῤῥεῖν 
τε παρωγγέλλειν, " κωὶ ἀγορὰν τὸν βϑλόμενον ἄγειν, ὅπϑ ἂν 
ὦσιν, εἴ τις σιτίω ἢ ποτὰ τυγχάνοι πωλεῖν βϑλόμενος. 

Θιυὸά 5ὲ ἐδ ἰηϊογγορεῖ, ὉὈῚ βίτη, ν γα ἀἸοἴΟ, 6556 216 Ἠϊηλ γι 
51 τοροῖ. 80 εἰ 1058 νϑῃϊαμ, Πὶσ αιοαθθ νοι αἀ]οἰΐο, 6 Π671)}6 

ὭρΒΟΙΓο. ἢ “ΠΟΥ ΠΕΓΠΘΙῸ 5.125 ααδοταΐ, 106 τθοῦμα 8] 4.6} τ αΐ, ἃς 
τοην οορποβοαῖ. ἴΐδησθα ππηθιμη Οὐνγιδ οαπὶ ΗΪδ. ΚΒ 8115 τηϊβιῖ : αυδα 
εχἰβεηδγοί ποὺ πποῦο 86 παμηδηϊὰθ ζωοξιιμηι; απᾶτη 51 Ὠ181] ρΥϑ Ἰσθηβ ροι- 
σογοῖ. ἴρβα νογὸ αυὰμῃ ορ[πγὸ οὔτ ἃ μον Ποιθηἀστη [το Γ, ἰυχῃ οἰϊδγη δά 
Ῥαρπαηάαμπη; 51 ἔοσοῖ Οριιβ, 15 ΤΌ ΟΓ15 515 ργορτθαϊθθαίατσ. ΜΙΠΏΡῈ5 δαΐθιη 
δαϊχῖξ πὸ αυθπαπᾶτῃ 1 }υτ18, δα βοθγεηΐ : δο 5ὶ απ Αὐτηθηῖαμ ΔΙ αάθτα. ὁ}- 
νἴυμη μαρογεῖ, δὲ θΟΠῸ 6556 δΐγηο Ἰυθεγεῖ, οἵ οἱ 15 ααἱ νοοῖ, δα Θὰ ἰοῦᾶ, 
αὐθυβ ἐρδὲ 6ββθηΐ, ΓῈ5. ν6 Π8165 δἀνθῃογοί, 51 α115 δβουϊθηΐα δὰ ροϊα]οηία 
ψΘΠΘΘΓΘ σπρεγοί. 

{16 νΘΏΪ85. 
ἴῃ Πηῖρι. 

ἃ Καὶ ἀγορὰν, δ: 6.1 Ἐἰξὲ Ὠἰγϊγγ ὈΟΩΪ [πἢ- 
Ῥογϑίουϊβ οὐμπὶ οορίίαϊϊοηθ οὐγάσιθ ἴῃ 
οοτητηραΐαη ὑπάϊαθθ οἀγοῃθηάθμη ἰη- 
οὐμθοσθ. ἰηΐον οτΐογα δἀθὸ ᾿ηρογαίογϊα 
οἴἶδποϊα ποστηουϊ ὃ γθοαπβοῦ Ομοβδηάθυ, δὰ- 
ἴγθιῆο Ο8Ρ. θ. Ρ. 15. Φροντιζέτω δὲ περὶ τε 
ἀγορᾶς, τῆς τῶν ἐμπόρων, Τὸ κατὰ γῆν, ᾿ὸ κατα 

ϑάλατταν, παραπομπῆς. “ἵνα ἀκιδύνυ τῆς πα- 

ρϑσίας σφίσιν οὕτως ἀόκνως παρακομίζυσι τὸν εἰς 
τὰ ἐπιτήδεια φόρτον. ἴ,6656, σφίσιν οὔσης, ἀό- 
κνὼως παρακομίζωσι τὸν, 8. ἘΠῚ χοὶ ἴδτη Π6- 
ΟΘ5Β 185. ἸΠΟΌΥΙΆγη Ψ. Οϑοϑϑυῖ υἱο νοι 
ΑἸδχαπάθυ Μ΄. γϑίδβυθηΐϊθ Δα] ϑηο, Ρ. 3238. 
64. ἘΖΘΟῆ. ϑρϑμῃῇῃ. Καὶ γὰρ ἐν ἐνδείᾳ γέγονας 
τῶν ἐπιτηδειῶν, (ἐσὶ δὲ ἃ μικρὸν, ὡς οἶδα, τῶτο 
ἁμάρτημα ςρατηγ8) ὃ μάχῃ συμθαλὼν ἡττήθης, 

ί 



ΞΕ ΝΟΦΟΝΊΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1". 

Ὁ νὺ δὴ Κῦρος ἐν τότοις ἦν " ὁ δὲ ᾿Αρμένιος, ὡς ἤχϑσε τᾶ 
ἀγγέλε τὼ παρὼ τῷ Κύρε, ἐξεπλάγη, ἐννοήσας ὅτι ἀδικοίη 
χαὶ τὸν δασμὸν λείπων, καὶ τὸ ςράτευμω οὐ πέμπων. Καὶ τὸ 
μέγιςον ἐφοζεῖτο, ὅτι ὀφθήσεσθαι ἔμελλε τὰ βασίλεια οἰχοδο- 
μεῖν ἀρχόμενος, ὡς ἂν ἱκανὼ ἀπομάχεσθαι εἴη. Διὼ πάντω 
δὴ ταῦτα ὀκνῶν, ἅμα μὲν διέπεμπεν ἀθροίδων τὴν αὑτῷ δύναμιν, 
ἅμωο δ᾽ ἔπεμπεν εἰς τὼ ὄρη τὸν νεώτερον υἱὸν Σάξαριν, καὶ τὼς 
γυναίχως, τήν τε ἑωυτᾶ ἃ τὴν τῷ υἱδ, χαὶ τὰς ϑυγατέρως" χαὶ 
κόσμον δὲ καὶ κωτασχευὴν τὴν πλείςε ἀξίαν συνωπέπεμπε: προ- 
πομπὸς δὸς αὐτοῖς. Αὐτὸς δὲ ἅμα μὲν κατωσχεψομένες 
ἔπεμπε τί πράττοι Κῦρος, ἅμω δὲ συνέτωττε τὸς παραγινομέ- 
γδς τῶν ᾿Αρμενίων᾽ χαὶ ταχὺ παρῆσαν ἄλλοι, “λέγοντες ὅτι χαὶ 

ἔτ ὐυὐτὰβ αφυϊάθπι ἤθρο ἀροθαΐ : ΑΥμηθαἶι5 ἃ 1, οἴ ἀθ6. πιιμίΐο Ὠιδ1- 
ἀαἴα Οὐντὶ αὐ ἴββοῖ, ρουτθυσ5 ϑϑὲ : αι σὰπὶ ἃηΐπηο δὼ οοριίαγοί 55 ἴῃ- 
Ταβιὸ ἴάσογο, αὶ δὲ τοῖϊθαϊαπη ροηάθγθ ἀδβιπογθί, δὲ ἤθη τἰογοὶ δχθγοϊίαμηι. 
Μαχὶηγὸ νογὺ τηθϑίποραΐ, ααδα {πζαχιιη ογαΐ αὐ τπιδηϊδβίαπι βογοὶ, 56. ἴδοῖββα 
1] Π πη} δίγαθηςο τορῖθ, απὸ δα ργορυ ϊϑαπάοβ Ποβίεβ {Πὰ βυβίοογοί, Ηδ5 
58) 6. ΟΌ Οδιιβαβ. ΟἸΠΠ6Β {ΥΘΡΙ 48 η5, 5 πηι} ΠΟΠΠΜΪ]}}5 ἴῃ αἰ νθυθαβ ραν ΐ65 αἰ πν}5515 
ΟΟΡ 5 5ιιὰ5 σοροθαΐ, βί μι ἴῃ πποηΐθ5 τϊπουθηλ παία ἢ] τα ϑθδγ πη, οἱ 58 
δἴαψαρ 8111 τπχόγοιῃ, οἱ ἢ] 15 τη το θαΐ : οἱ οὐ 8 οὐπαίαπν. ἀποαιθ ἃρρᾶγα- 
τάπηαιιθ πα χ τὶ ΡΥ ΘΓ ηλ 6 θαΐ, 8115 οἰϊαπι αυὶ ἀθάποθγθηῖ. ἴρ56 δυΐθμῃ 
βτ} πλ 6 αϊ, πὶ Βρθοι!αγθηΐαν ααϊάπαπὶ γογμηι ΟὙΤῸ5 ἀρσογοῖ, βιηαὶ Ατ- 
ΠΊΘΠΪΟ5, αἰ δἀογϑηΐ, Ἰηβίσθθαΐ : οὐπ πῖοχ δἀθββθηΐ 4}1], 4] Ουγυχῃ ᾿ρβυπι- 

ἃ Ὁ δὲ ᾿Αρμένιος, ὅς 6. ΖΟΠΆΓΔΒ, ΒοΥΡίΟΥ ἡ ἔπεμπε μὲν ἀθροίζων τὴν ἑαυτᾶ ςρατιὰν, ἔπεμ- 
«οἴαϊα.͵ Β ΟἰαΥ 8, 6 ΟἸΩἶα, ἀρ ἀ6 ΟΥ̓ πε δὲ καὶ τὰς γυναῖκας, τόν τε νεώτερον διὸν, ὅς 
Ἡὶς Αὐτηθηϊόφιια βαηξΐ τπθιπογαΐα, ἰἰδάθη τὰ, ὅσο Αηηδ]. Τὶ 1. 110. 8, ᾿. 149. εἴ 560, 
Ρδπὰ γϑυθῖ5, 4 5 Νοβίθν αϑι15 θϑί, θχρο-ὀ βαϊῇ. Ῥαγίβ. 
ΘὉΪ : “Ὡς δ᾽ ἤκυσε ταῦτα δ' Ἀρμένιος ἐξεπλάγη" 
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"δὴ αὐτὸς ὅτος ὁμδ᾽ ἐνταῦθα δὴ ὀχέτι ἔτλη εἰς χεῖρως ἐλθεῖν, 
ἀλλ᾽ ὑπεχώρει. Ὥς δὲ τῶτο εἶδον αὐτὸν ποιήσαντα οἱ ᾿Αρ- 
μένιοι διεδίδρασκον ἤδηι ἕκαςος ἐπὶ τὼ ἑωυτὅ, βελὸμενοι τὼ 
ὄντα, ἐχποδὼν ποιεῖσθωι. Ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἑώρω διαθεόντων καὶ 
ἐλαυνόντων τό πεδίον μεςὸν, ὑποπέμπων ἔλεγεν ὅτι ἐδενί πολέ- 
μος εἴη Τῶν μενόντων" εἰ δέ τινω φεύγοντα λήψοιτο, προηγόρευ- 
σεν ὅτι ὡς πολεμίῳ χρήσοιτο. Οὕτω δὴ οἱ μὲν πολλοὶ χατέμενον, 
ἦσων δὲ οἱ ὑπεχώρεν σὺν τῷ βασιλεῖ. ᾿Επεὶ δὲ οἱ σὺν ταῖς γυ- 
νωι!ξὶ προϊόντες ἐνέπεσον εἰς τὸς ἐν τῷ ὄρει, χραυγήν τε εὐθὺς 
ἐποίεον, καὶ φεύγοντες ἡλίσχοντο πολλοὶ αὐτῶν. Τέλος δὲ χαὶ 
ὁ σαῖς, καὶ αἱ γυναῖκες, κωὶ αἱ ϑυγατέρες ἑάλωσαν, καὶ τὼ 
χρήματω ὅσα σὸν αὐτοῖς ἀγόμενω ἐτύγχανεν. Ὁ δὲ βασι- 
λεὺς αὐτῶν ὡς ἤσθετο τὼ γιγνόμενω, ἀπορῶν ποῖ πράποιτο, ἐπὶ 
λόφον τινὰ χατωφεύγει. Ὁ δὲ αὖ Ἰζῦρος ταῦτα ἰδὼν, περιΐςα- 
σῶι τὸν λόφον τῷ παρόντι ςρωτεύματι, καὶ πρὸς Χρυσάνταν πέμι.- 
Ψψας ἐχέλευε φυλακὴν τῷ ὄρος χαταλιπόντα ἥχειν. 'Γὸ μὲν δὴ 
φράώτευμω ἠθροίξετο τῷ Κύρῳ" ὁ δὲ πέμψας πρὸς τὸν ᾿Αρμένι- 
ον χήρυχω, ἤρετο ὧδε, ἘὺΠπέ μοι, ἔφη, ὦ ᾿Αρμένιε, πότερα Βόλει 
αὐτῷ μένων τῷ λιμῷ χαὶ τῇ δίψη μάχεσθαι, ἢ εἰς τὸ ἰσόπεδον 
μειένν τ ἡμῖν διαμάχεσθαι. ᾿Απεχρίνατο ὁ ᾿Αρμένιος ὅτι 
ὀδετέροις βόλοιτο μάχεσθαι. Πάλιν ὁ Ἱζῦρος πέμψας ἠρώτα, 
Τί ὅν χάθησαι αὐτόθι, χαὶ ἐ χαταξάινεις - ᾿Απορῶν, ἔφη, ὅ,τι 

ταθῖ ἀρρσορίπαυᾶγα ἀϊσογθηῖ: τἰὰπὶ νεγὸ πιὰ πτη ΠΟΙ δγ ΓΘ ὩΘῺ ἈΠΊΡ] 5. διιβιιδ, 
56 βιθάυοσεθαϊ. [ἃ εὔχῃ δυτη ΑὙτπθ 1 ἔδοογα νἹἀθγθηῖ, δ βιιαβ δουιὴ αι 5116 
φεάε5 ἀϊῆιριαηί, αἱ 4] τε8. διίαϑ ἰοπιστὰδ Βυθπλον γα ν}]θηῖ. ΟΟὐγιβ υΐρπὴ 
εἷπι νἱ ἀἰδϑδϊ σδταριπὶ ἀιβουττοηϊζ θυ5 οἱ ὈΙσ πεθιιβ ρ]Θηπιη, 5. ΠλΪβ (οὶ 
ἀἰσοῦοπὶ ΠΟΙ ΘΟ Π) 60] Το πιΠΟΓΘηΐ 56 Πα Γα ἢοβίθηῃ : 51η {πρῚΘπίθπὶ 
Δἰϊαθοῖα οαρεγεοῖ, οίπι 58 ὍΓΟ μοβίθ Ππαθιτυσγυτη Ῥγεθάϊχι, Τίδαιθ σΟΠΊΡ]ΓΟς 
τοι ποθαηΐξ, οὔτ ὨΟΏΏ1}}1} Θβϑθηΐ 4} οαπΔ ΓαρῈ 856. Βα πσογοπί, Αἱ νετὸ 
αἱ οὐπὴ γι]! τὶ ιι5. ΔΘ σοββουϑηΐ, ἴῃ 605 ἂμ ἸΠοἸ ἀἰσβθηΐ αἱ ογϑηΐ ἴῃ τπολΐο, 
οἸαπιογθῖη 5βίατπι οαϊάδγαηΐ, οἱ ἀσπῃ ἴῃ ἤαραπὶ 56 σοη] οἰ πΐ δου πη ΘΟΙΏρ]ι- 
Γ65 οαρίϊ βιιηῖ, Ταπάρτῃ οἱ ἢ]105 οἱ ὑχουθβ, οἱ ἢ]1 οαρίϑ βιιηΐ, 115. ΘΠ} 
ορίθυβ, φυαβοσησαδ βθοῦτη νθῃθραηί. δχ δυίΐθμη δουιμι υὐἱ αὐ ἀροϊή6- 
Τϑηΐ 5Βθηεγοί, αὖ 56 νογίογεϊ δι Ίρθη5, 1 ΘΟ] φιθπάδιῃ {πρᾷ 86 γϑοΙρΙι. 
Οὐχ ἰϊόπι πέρα απ νἱ ἀἰββεῖ, σΟ]] 6 πὰ οὐ 115, ααςρ δἀογδηΐ, σΟρ 5. εἰγοιη- 
ἀαΐ, το απ6 αα ΟἸγνυβαπίαμ, Ἰυθόϊαια δυμὶ πιοηί8 οὐδίοα!ᾶ το] οι νθηΐγο. 
Ἐπ γτο αυΐϊάετη ςοἸ δου ἴᾶπὶ αἀογαΐ Θχογοίϊιϑ : τηϊ550 διιΐθιη δά ΑὙτθηΪ- 
πὶ οδἀποθαίογθ, 5ἰο δεπι ἰῃΙοΥοραραΐῖ, Π1ο ταΐμὶ, αἷΐγ ΑὙΠθηἶθ, υὐγιιμὶ 
1856 ΠΠΒΠΘΏΒ ΟἿΠῚ (ΆΤη6 ἃς 5111 βΌΡΤΑΓΘ τηᾶν 8, 8η ἰῇ ΦαιΠὶ ΠΑΠΙρ πὰ 
«ἀἰδβοθπάργο, ἃς πο ίβουπι ἀδριρπαγο ἢ (πὶ Ὠθυαΐγῖς ρυρ ΑΓ 56 ν6}16 γθβροιι- 
αἷς Αὐπηθηΐιβ, ΟὙΤΙ5 ᾿ϊογιιπὶ τη] 511 αὐ] αφογογοηί, (αν ἰρίταν ἰδές ἀθϑίάθο, 
80 Πποη ἀθβοθη 5 ἢ Φυΐὰ “αυἱὰ ἀροηάιιπη 511, ἰπ αι, αιηθῖρο. ϑ6α θηΐπι, αἱ 

8. Ὅτι καὶ δὴ] τὸ καὶ δὴ, Μαυτγοΐιβ τορο- Ι͂ᾺὲΔοτὴ ηἠοίαί δυῦ Ὠἷο ροηὶ ἀντὶ τῦ ἐγγύς. Οἴπ.ς 
ὉΠ} σρηδοί ἤδη. Νρο ἰοτηουᾶ, ορίπογ, πϊηὸ γοοίδ : 
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χρὴ ποιεῖν. ᾿Αλλ δὲν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀπορεῖν σε δεῖ" ἕξες! 
γάρ σοι ἐπὶ δίκην χαταξ αίνειν. Τίς δ᾽, ἔχη, ὁ διχάζων ; Δη- 
λονότι ᾧ ὁ Θεὸς ἔδωχε χωὶ ἄνευ δίχης σοι χρήσασθοωι ὅ,τι καὶ 
βόλοιτο. Ἐνταῦθα δὴ ὁ ̓ Δρμένιοις, γιγνώσχων τὴν ἀνώγκχην, 
χωταξαίνει" καὶ ὁ Κῦρος λαξὼν εἰς τὸ μέσον χοῤκεῖνον χωὶ τὼ 
ἄλλα πάντα, περιεςρατοπεδεύσοτο, " ὁμοῦ ἤδη πᾶσον ἔχων τὴν 
δύναμιν. 

Ἔν τότῳ δὴ τῷ χρόνῳ ὁ πρεσξύτατος παῖς τῷ ᾿Αρμένίο, 
Τιγράνης, ἐξ ἀποδημίας τινὸς προςήει, ὃς κωὶ σύνθηρος Ὡοτὲ 
ἐγεγένητο τῷ Κύρῳ" χωὶ ὡς ἤκδσε τὼ γεγενημένα, εὐθὺς 
πορεύεται πρὸς τὸν Κῦρον, ἧπερ εἶχεν. Ὡς δὲ εἶδε πατέρα, καὶ. 
μητέρω, κωὶ " ἀδελφὸς, καὶ τὴν ἑαυτῷ γυναῖχο; αἰχμοωλώτες 
γεγενημένος, ἐδάχρυσεν, ὥςπερ εἰκός. Ὃ δὲ Κῦρος ἰδὼν αὐτὸν, 
ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφιλοφρονήσοωτο αὐτῷ, εἶπε δ᾽ ὅτι, Ἐς χωιρὸν 
ἥχεις, ὅπως σὺ τῆς δίκης ἀκούσῃς τωρὼν τῆς ἀμφὶ τοῦ πατρός. 
Καὶ εὐθὺς συνεχάλει τοὺς ἡγεμόνας τούς τε τῶν Περσῶν καὶ 
τοὺς τῶν Μήδων παρεχάλει δὲ καὶ εἴ τις Ἀρμενίων τῶν ἐντίμων 
πορῆν καὶ τὼς γυναῖκας, "ἐν ταῖς ἁρμωμάξαις παρούσας, 

ν δι Ρ 

Ογτι5, ἰδ πϑυϊαιατα ΔΙΑ Ίσ γα ορογίοί : Ὥδηι σοί {01 δά ἀροηάδπι οδυβαπι 
ἀοϑοθηάογθ Θυ]5 αὐΐθπι, ᾿ηαυῆΐ, ᾿πάοχ εὐ ἢ ΝΙΠ στη 15 σὰ Πεῖιβ ροίθ5- 
ἰαΐθηῃ ἴδοϊς ἀ8 {6 Ῥγὸ υθιγο δι, Ἰηαϊοίᾷ οἴατη σαιι5ᾷ, βίαίπθπαι. Ηἱὶς Ατ- 
ταθηΐτ5, σοηϑιἀογαϊᾷ, πϑοθβοϊζαίθ, ἀθβοθπαῖ! : ἂς Ογταβ δὲ {0 δὲ σεθίθυϊβ οπ- 
πἰθυι5 ἴῃ τηθάϊαστη γθοθρί5, οαϑίγα 18. ΟἸγοι θα! : οὐπη σΟΡἶα5. άπ δρομῆςι 
Ἰηἃ ΟΥΏΠ65 ΠαΡοΥοί. 

Τσος ἴ080 ἰϑτῆρογο ΤΊργδηθϑ, παῖ πα] 5 Αὐγηθηῇ ἢ 1π|5, ρογερτὸ γϑαϊ- 
δηι5 δάνθηϊοθαΐ, ααθη Οὐτὰβ αἰϊαυσαπάο βοοῖαπι νϑηδίϊοηΐβ πα θαθγαΐ : 15 οὗμη 
δὰ απ δοοϊάογαπί δυαϊϑβοὶ, βίαττη δὰ Οὐγυμ ἐξα οοπέθηαϊξ, τ] ἔργ σοπι- 
Ῥαγαΐυβ εγαΐ. ὉῚ νϑγὸ ραΐγθῃι, οἱ τηδίγθηι, δὲ ΒΟΓΟΓΘ5, δὲ ἸΧΟΓΘΠῚ ΞΔ ΠῚ 
1ῃ Ποβίμπιμ τηδαι5 ἀθνθηΐββθ ν᾿ αἰ, αὖ ρὰγ ογαΐ, {ΠΥ πιαν!. Οὐττιβ δυο πὶ 
οὐπλ ἰηζαϊτι5, σοτηϊαῖθ ἴῃ ᾿ρβιμ Αἰ. πῸ 18, Θβὲ πβιβ, ααὰτῃ ααὸά ἀϊοογοῖ, Ορ- 
Ῥουταηὲ δάθ5, αὐ Πα Ἰοππ ἴῃ Ραΐγθηη ἐμῆς Θρου θη μην ῬΥΘΘΒΘῚΒ διιαϊαϑ. 
δίας πηαι6 ἀπιοθ5 ἰὰπὶ ῬΘυβασιπη ἴὰπὶ Νδἀογιπι σοηνοσαν] : αυΐη δὲ Αὐππο- 
ΠΙΟΒ ἈΥΟΟΒΒΙν, 51 4111 Θουτμι αἰσηϊίαΐθ ργϑοβίαηϊος δἀθυδηΐ : δὲ Τρ πᾶ 5. 41:5 

ἃ Ὅμϑ ἤδη] 516 οἸμδθαάδηαιη ΟΌΓΔΥ 15, γϑηογιηί. Ὑ δου δηΐπὶ ϊΘΥΔΊΘ, 507Ὸ7 65. 
Μϑίαμῃ Βοάϊ. βου. ψαϊσὸ ογαΐ, ὁμῷ δή. 
564, Ποο ἴῃ σθηθΥ βρὲ ἃ ΠΟΥΔΥ 115 ρθοοδ- 
ἰὰπὴ δϑὲ : ἰάθόσαθ ρυο Δ ΌΙΠΠΟΥ Μ|ῈΓΘΙ ΘΟ - 
Ἰφοίαγα, τηοἀὸ γχθιηογαΐα, νἱἀθίαγ. Πΐδπο 
ποβίγατη δι πἀδίομθιη ἃ ϑίθρῃαπο 480- 
αὰ6 σοπιργοραίΐδιῃ ἰηνθηΐο,. 

Ὁ Καί ἀδελφὰς. ἘπαΪΑὶ, αιιο5 νἱαϊ, οἴη 65 
ΧὨ ϑηΐ ἀδελφός. Οοηίϊγὰ ααὰμι Ἰοοὶ τοῖο 
Ῥοβία!αι. Νιῃ ἀθ πο ἰδηςὰπι ἤ]ϊο, αι ιθη, 
ἈΌΒΘηΐα ΤΊσγδηθ, αριιἃ 56 τοϊπαογαΐ Αὐ- 
τηθηΐτϑ, ἁπἰθὰ Ἰοουςα8 οϑδὲ Νοβίον, ῬΉϊ- 
ἸοΙρμιι5 αυΐοια οὐ ΟΔΌγὶο 5 ποβίγαμν ἢ πο 
ἸρΟΕ ΘΟ ργη ἴῃ ᾿ἶα, ΘΠ τ 15 τι] ΒυΠ τ, ΠΙΌΥ ΤΩ ἦγν- 

Ἑδηάριῃ Μ5. Βοᾷᾶ!. οἱ Ζομᾶγαβ, Ιοοο 58- 
Ῥγὰ αἰοίο, σομῆχτηαί : 46 Τίβγαμο ρογοαγὸ 
χοάθυπίθ Ἰοσψαϊξαν, αὶ ἰδὼν τόν τε 
ἘΦΎΡΝ, ὁ τὴν μητέρα, ὃ, τὰς ἀδελφὰς, τὲ, τὴν, 

ο. 
ο Ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις Τιαχίοσοη αγοο- 

Ἰαΐ, νϑῖτβ,᾿Αρμάμαξα, Οαγρεηέιη. . Οπιχέϊιι5 
ἸρΡΒῸ ποπιθὴ σοι ποὶ, ἰ, 3, 6, 38. “ Θυϊη- 
ἀροίηλ ἰπαδ, αα5. αγήπαηιαχαβ τ πὶ, 
βοαιποθαπίαν." Μ0ο]}}15 δυίΐδτῃ οἵ δυὸ τηι- 
1 ὈΥ 5 υϑῃϊοιὶ ΘΠ Ὲ5 [αΐ586 οοηδβίδξ ; Πϑ1ὶ 
δὶ, ἃριᾷ ΝΝοβίγαια παγηιανιασαγιι, ἰῸϊ οἱ 
τυ ογαση χθο ἢουὶ βοϊοῖ, Ῥρυβὶ5 6β8 

"π᾿ 
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οὐχ ἀπήλασεν, ἀλλ᾽ εἴα ἀχόειν. Ὁπότε δὲ χωλῶς εἶχεν, ἢρ- 
χετοὸ τοῦ λόγου χαὶ, Ὦ ᾿Αρμένιε, ἔφη, τρῶτον μέν σοι συμ- 
ζϑλεύω, ἐν τῇ δίχη τἀληθῆ λέγειν, ἵνα σοι ἕν γε ἀπῇ τὸ εὐμιι- 
σητότατον᾽ τὸ γὼρ ψευδόμενον φαίνεσθαι, εὖ ἴσίϑι ὅτι καὶ τῷ 
συγγνώμης τινὸς τυγχάνειν ἑμιϑοδὼν μάλειςω ἀνθρώποις γίγνε- 
ται. Ἔπειτα δὲ ἔφη, συνίσασι μέν σοι καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ γυναῖ- 
χες αὗτωι πάντω ὅσω ἔπραξας, καὶ ᾿Αρμενίων οἱ παρόντες" ἣν 
δὲ αἰσθάνωνταί σε ἄλλω ἢ τὸ γιγνόμενω λέγοντοι, νομιϑοΐ σε 
"καὶ αὐτὸν χαταδιχάζειν σαυτοῦ πάντο τὼ ἔσχωτω παθεῖν, ἢν 
ἐγὼ τἀληθῆ πύθωμα!. ᾿Αλλ᾽ ἐρώτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὅ,τι βούλει, 
ὡς τἀληθῆ ἐροῦντος" σούτου ἕνεκω χωὶ γενέσθω ὅ,τι βούλεται. 
Λέγε δή μοι, ἔφη, ἐπολέμησας ποτὲ ᾿Αςυάγει τῷ τῆς ἐμῆς 
μητρὸς πατρὶ κωὶ τοῖς ἄλλοις Μήδοις; ᾿Πγωγ᾽, ἔφη. Κρα- 
φσηθεὶς δ᾽ ὑπ᾿ αὐτὸ, συνωμολόγησας δωσμὸν οἴσειν, καὶ συφρα- 
σεύεσθαι ὅπο ἐπαγγέλλοι, χωὶ ἐρύματα μὴ ἕξειν. Ἢν ταῦτα. 
Νῦν ὃν διὼ τί ὅτε "τὸν δωσμὸν ἀπήγαγες, οὔτε ςράτευμα 
ἔπεμψας, ἐτείχιζές τε τὼ ἐρύματα : Καὶ ὃς ἔφη, ᾿Ελευθερὶας 
ἐπεθύμουν" χωλὸν γάρ μοι δοκεῖ εἶνωι καὶ αὐτὸν ἐλεύθερον εἷ- 

ἴῃ. Παυτηδιηαχὶβ δἀδθγαηΐ, Ποη ΤΘΡῚΠΙ, 5θα εἐβ δαῖτ ρϑυμθθαΐ, Οἰὐμππηπο 
ορρογίυπαχῃ 111 νἱβιαηι 6βϑϑϑί, ἀἸοθγα οὐβαθ δϑὶ : εἱ Ῥυμηὰηι, αἰΐ, Αὐτηθηῖθ, 
ποίου ΠῚ βίη, αὐ ἴῃ πᾷς σαυϑεθ σορηϊ οηθ νογὰ αἰσαθ, ααὸ ἀηστῃ ΠΙυα 
5αϊΐθῃη ἂ [6 αὐ5ϊ:, αποά οαΐτηι τη χ᾽ πυμ τπϑυθίιν : Ὡ8ΠῚ ἴῃ τη μά δοῖο ἀ6- 
Ῥτεμοπάϊ, οουτὸ 5οῖα5 πηαχῖπιο 6556 Ποιηϊπῖθυβ δὰ νϑηΐϊδὰ 810 π8ηὶ σΟΠ86- 
αυρπάαπ πιροαϊτηθηίο. Ρυοίογθὰ, θυ] ἐμὲ, ᾿ματξ, οἵ ἢ 8 τυ] 1θγο5, οἱ Αὐ- 
ΤΑΘΗΪ 6] αὐἀδιηΐ, οπηηϊαμι ἃ05. 16 δοίογαηι ΠῚ βαπί ΠΟΠΒΟΙ : 40] 51 (6. 561- 
βευίηΐ δἰἴα ἀἴσογα, φαὰπι ατ18 [Δοἴα 5ϊηΐ, αὐ Π γαθιιηΐαν [6 οἰἴδην ᾿ρϑαγη Θχίγθ- 
τὴα ὈΡθΙπιθί Ξαρρ οἶα ραϊοηα ἀθοθύπουθ, 51 νου αΐθια ΘρῸ τοβοῖνοχο. Τὰ 
ψεγὸ, Ουτο, ἱπαυϊέ, φᾳυοάουπαθθ γ0 165. Ἰηςοιτοραίο η16 ποπῖρο μαμεῖ ἀιδῖὲ 
ψογᾶ, αἀἰοίαχυτη :΄ αὐἱάν!5 ἑαπάδθηι Θἃ ἀ6 σανιβδ τα] ὶ ἀναπουϊ. 1. 1] ἰρί- 
τὰν, Ἰηααῖς, ΒΟ  Π ἀπηηθ 4] 1 πα η 0 οἴ} γα 18 Πη6 88 ραΐγο Αβίγαρο σεοίουβαιο 
ΜεὰΙ5 σοβϑίβει ἢ (ὑθ851 θαι άθιη, αἰΐ. Ὑ Ποία δαΐθηι 80 'ρ50, Πορη6 ΘΟΠΠΪ- 
τἴοπ65 85 δοσορίβίϊ, {αΐαμ {6 Δα ϊαίιγιμη, οἱ ππὰ οὐτὴ 'ρ50. τη αία τη 
πἰθίσαπαιθ ἀθπιιπεϊβ5βοί, τυαπ! Ποπέβασο ποθὴ μαθιζαγιτ ἢ Τὰ ργονβὰβ. 981) 
οὐσὸ συ ΟΌγο πη πραιθ {ἰαίαμη δ 1511, ὩΘατι6 τη 5151} Θχθχοϊζιμ, οἷ τηϊι- 
ΠΙΠΟΠ65 Θχίσιογο σοορ δι: ἢ Ὁ 1116 αἰχὶς, Γι γίας 5 ογᾶγα οσαρ᾽ 5 : ἤδη ρτῶ- 
οαγαπι τα] νἴβυπι 6ϑί οἵ η16 ᾿ρδίση Πθογιτι 6586, οἱ ΠΡουϊαΐθηῃ [Π9 6.18 ηϊοῖς 

Ῥγθοϊραδ ἴπ υ5ὰ [υἰ856 ἰοδίαίαγ, Μαχ. ΤΎγτ. ἰυπὸ ποίαηάα ο8.. δ 60 δηῃΐτῃ βρϑοϊδίϊχα 
ἀἰδβδουτί. 34. ποῖ Ἰοηρκὸ δα ἰηϊίο : ̓Εὰν δὲ 
Σπαρτιάτης εἶναι λέγων αὶ Ἕλλην αὶ Δωριεὺς τ) 
βεί πκνγε. Έ τιάραν Μηδικὴν 
-πτ τ ἁρμάμαξαν Περσικὴν, ἸΠερσίζεις, ὅτο. 
Ὡς “κοκ τιν ῬΙυγα 5ἱ ψοῖό, Υἱάθ 55 
εἰ ημρήῃα εἰε τὰ σεϊϊοιϊαγῖ, "110. 2, ο. 17. Ὁ. 
17. 
ἃ. Τὸν δασμὸν] Αα: πο ἀρίααο δηχιὸ 

υτοτεπόα 65[ ἀγί 0 }} ργεβροβι ν᾽ οιωρηα- 
5ἷσ, 65. ποῦ Ἰοσο τηϊπίητὼ ΤΌΥΒΔ ΠῚ ἸΏ ΟΥ- 

ἰὐϊθαΐο βουπηο ἢϊο οϑί, αυοὰ Δ0 Αὐτηθπῖο 
δα σγαχδγύθιῃ ὁχ ρϑοίο δαϊαίαση ορουγίαϊῇ. 
Ηδυά αἰϊὰ δϑί υ}8 Δυποα} δ ρῃδϑὶ5 
αρυά Μαίί. νι, 4. σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, κα 
προςένεγκε τὸ δῶρον ὃ, ο. ὕὍΌΙ γοοϊὰ Β6Ζδ, 
ἡ ἀοτανηι : αὐρρα ΟἸγβί8 βαηδίαχῃ 
τποάδ ποτηΐϊποῖι ἐπροῖ ἐ νὰ βρεοϊαίϊηιν (ΠΟῚ 
αἰϊχιιοι) ἀοηαχη Βιαοογάοιί, οἴουγο, αυοά οἱ 
Ιοργ Ῥαγραί, οχ 1018 Ὀυθοβουθίο, Του" 
τίν. 4, οβρυρθδηΐ, 
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νῶϊ, κωὶ παισὶν ἐλευθερίων χατωλιπεῖν. Καὶ γάρ ἐςιν, ἔφη ὃ 
Κῦρος, κωλὸν μάχεσθαι, ὅπως μή ποτέ τις δὅλος μέλλοι γενή- 
σεσθαι" ἣν δὲ δὴ ἢ πολέμῳ χρατηθεὶς, ἢ καὶ ἄλλον τινὰ φρόπον 
δολωθεὶς, ἐπιχειρῶν τις φαίνηται τὸς δεσπότως ἀποςερεῖν ἑαυτῷ, 
σῦτον σὺ, πρῶτος εἰπὲ, πότερον ὡς ἀγωθὸν ἄνδρω χοιὶ χκωλὼ πράτ- 
σοτῶ τιμᾷς, ἢ ὡς ἀδικθντο, ἢν λάξης, χκολάξεις ; Κολάξζω. 
ἔφη" οὐ γὼρ ἐᾷς σὺ ψεύδεσθαι. Λέγε δὴ σαφῶς, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ὧδε καθ᾽ ν ἕχαςον" Ἢν ἄρχων τις τύχῃ, καὶ ἁμάρτη, πότερον 
ἐᾷς ἄρχειν, ἢ ἄλλον καθίξης ἀντ᾽ αὐτῷ , ᾽᾿Αλλον χαθίςημι, ἔφη. 
ΤΙ δὲ, ἣν χρήματω πολλὼ ἔχη. ἐᾷς πλοτεῖν, ἢ πένητα, ποιεῖς - 
᾿Αφαιρῦμαι, ἔφην ἃ ἂν ἔχων τυγχάνη. ἪΝ δὲ χωὶ πρὸς πολε- 
(είδς αὐτὸν γιγνώσχης ἀφιςάμενον, τί ποιεῖς ; Καταχαίνω, ἔφη, 
σί γὼρ δεῖ, ἐλεγχβθέντο ὅτι ψεύδομωι, ἀποθανεῖν, μᾶλλον ἢ 
ἐρίμα Ὁ λέγοντω : Ἔνταῦθω δὴ ὁ μὲν πωῖς αὐτῷ ὡς ἤχοσε ταῦ- 
φῶ, "περιεσπάσατο τὴν τιάραν, καὶ τὸς πέπλες χατεῤῥήξατο" 
αἱ δὲ γυναῖκες ἀνωξοήσασαι ἐδρύπτοντο, ὡς οἰχομένθ τῷ πατ- 
ρὺς, κωὶ ἀπολωλότων πάντων σφῶν ἤδη. Καὶ ὁ Κῦρος σιωπῆσαι 
κελεύσας, πάλιν εἶπεν, ἘΠεν" τὼ μὲν δὴ σὼ δίχοιω, ταῦτα, ὦ ̓Αρ- 
ἐένιε" ἡμῖν δὲ τί συμ ϑλεύεις ἐκ τότων ποιεῖν; Ὃ μὲν δὴ ᾿᾽Δρ- 

τε παπογο, (ὐογίθ ρυεθοϊαγαιη δβί, παι Ογτιβ, ραρηαγθ, ηδ αὐἷβ ἀπαιδηι 
ΒΟΥΝῸ ἢΠαὶ : αἵ 51] .αἷ5 ν ὶ 6 }]ο νἹοΐαβ, ν 6] «ο αποάατα μοάο ἴῃ Ξουν θυ 
χράαοίαϑβ, ἃ το] γὶ ἀθργθ θη αἴτγ, αἴ ἀογη! πογιμη 56 Ροϊδβίαϊθ οχὶ πηαΐῖ, πιιης 
ἔμ, ΟΥΪΠλι15 ΤΠ] ἀἰοϊίο, αἴγαμα οθὰ νἱγαι οι οἱ ργϑοϊατὸ 56 σϑυθηΐθιη 
ΠοποΙῈ δβϊοϊαβ, δῃ αὐ ἰη) διὸ ἀσθηΐθηι, δείηὶ 51 ἀθργθποπαθυῖβ, ρ]θοίαβ ἢ ΡΙθς- 
ἴο, ᾿Ἰη41 2 ΠΟῚ Θηΐπη ΠΟ σΘα 5 πεὶδὲ αἴ ταθηΐϊαν. . Βοϑροηᾶθ πὶ Παιαὸ. 
αἷς Ογτιβ, βἰπραϊαίηλ ἴῃ ππης τηοάσ : δ᾽ α115 Οὐ] ἹΠΊΡΘΥΙΟ 511, ἃς ἀ6}1η- 
ααδῖ, αἰγιμ 6556 {ΠΠπ|πὰ οὐπ παρ υῖο Ῥαΐου δ, ἃῃ 6}115 ἰη ἰοσαγα δἰ αμ 50 081}- 
ἐπ Ρ ΑἸπαμη, ἰπατΐ, Βα θβείαο.. Θαυϊά νογὸ, 51 Ἱηᾶρτα8 Πα θθαΐ Ορ65, ἀἰϊν!έτη.- 
ὯΘ ῬΘΥΠ 15 6556, 8 δ ραιπρονίαίθμῃ γράϊσῖβ ἢ ΕΊρΙο, ἱπαιῖξ, ἀοηεϊμὶ, αὰο 
Ῥοββιάθί. ΚΑ] δὰ [:οϑίθϑ ϑδηι δὰ ἀθῆσθυα ἐμ  ἰσαβ, αἱ ἔμοϊβ ἢ Οὐςο 0, 
πα} : οὰν Θηΐπὶ μου ὰβ, πη 801} σοην οίι5, τποσίαν, αιιὰτη να, ῥγοίδξιιβ ἢ 
ΤΡῚ ᾳυϊάθην Αὐγθηῖ 115, τς πξ ἀπιάϊνις, ἀδίγαχὶς (ἰαταμ οαρὶξὲ, νΘβίθβαιιθ 
αἰβοιαῖ : [πη θρ ἀπο π,, ἱηρθητὶ βυ ]ατο οἱ αἰδίαι γα δια ἀἸδηαθαηϊ, φααςὶ 
ἦι ρδυ βϑοῖ ραΐθυ, οἱ οί ἀεὶ οπηηΐθι5 ᾿ρ515 εβϑοῖ, ἢ Οὐγαβ, ἱπαϊοῖο 

. ΒΙ6ηῖο, γιγϑὰθ ἰηχαϊί, βίο : τα αὐυϊάθιι δὸς βιιηΐ, ΑὙΤΏΘΏΪΘ, ἰπγὰ : ΠΟ 5 
νογὸ αὐϊὰ βεουπμα πη ἢεοο (αοἰδμάπηι σοηβᾺ}5 Ὁ Τασοθαΐ αυϊάθτα Ασπηθηΐυς, 

ἃ Περιεσπάσατο την, ὅς 5.7 ΟΥΘΏἰ5 πἰπιὶ- αἴααθ ἴα Ῥϑβϑίπι Υ. Τ. ἴοοα. [Τά ἀξ 
Τγη ΦΘηΐ65, {υἸδίϊιι5. οἴμα αα!α δοοϊάογεῖ, 
ΔΟΥΙΟΥ6Β, ἴθ πη ον ταοάπτῃ, ἀο᾽οΥ β Δηὶ- 
ΧΩΔῸ ΘΟΠΟΘΌΪ γον β8 ἰηάϊολγο ΒΟ ΘὈδηΐ. 
Ἅο8685, ΝΝαάδθο, οἱ ΑὈϊμιιο, ταουῦΐίθ ΤῸ ρθὴ- 
τἰπὰ Ῥογοτρίϊβ, ἐπτὰ ᾿ρϑαμη ΑΒΆΥΟΏ ΤΩ, 
ἔὰτὴ {105 6}115 ΒΡ βι165 πιοηδῖ, τὸ {ἸᾺΓᾺ5 
ἈὈ]ΠΙοδγθηΐ, ᾿αοἰβ οατιᾶ, πένε γϑβίοβ ἰλσο- 
Σαγθηΐ: ἴον. χ. θ. ΑὐἸϊοὶ ροββιηὶ, δι. 
ΧΧΧΥ. 99. 34, Νυπι. χῖν. 8. ΤΟΌ. 1}, 19, 

Ῥουβὶβ βεορὸ 1101 ἰγαάϊε ΧΘΏΟΡῇοη. Νέεο 
ἉΠἴον ἘΓΕγοδοία8 : Πέρσαι δ᾽ ὡς τὸν βασιλέα 
εἶδον ἀνακλαύσαντα, πάντες τά τε ἐσθῆτος ἐχό- 
μενα εἶχον, ταῦτα κατείρεκόν τε ᾿ἃ ἀθό- 
νῷ διεχρέωντο" 1). 3. ο. 66, ΕἘπ4. Ουνίυς 
ἀφ δαρίϊν!β Ῥουβιοῖβ : “ΤΡ ΘΒ οἶγοᾶ δϑηὶ 
ἐκ ΟὈ πὶ Τοτηϊ μασι ἔασθα σΟΙΒΕΓογδῖ, 
ἐς ΤΆ ΟΥ̓Δ ΕΒ οὐ πὶ λι5 Βα βοϊββάσασγοείθ, Ὀγβ- 
ἘΠῚ, το πον ΘΟΕ 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Γ΄. 
μένιος ἐσιώπα, ἀττωρῶν Ὡότερα συμξϑλεύοι τῷ κῦρῳ χατακαί- 
γειν ἑωυτὸν, ἢ τἀϊαντία διδάσκοι ὧν αὐτὸς ἔφη ποιέν. Ὁ δὲ 

Κῦρε, -“ 2. »οὦ 7 ΡΘΡΑ. Ἁ “ 4ὲς ἢ ᾿ 

παῖς αὐτῷ Τιγράνης ἐπήρετο τὸν Κῦρον, [ἀἰπέ μοι, ὦ 
ἔφη, ἐπεὶ ὃ πατὴρ ἀπορᾶντι ἔοικεν, ἦ συμξελεύσω περὶ αὐτῷ 

ἃ οἴμκαί σοι βέλτιςω εἶνωι : ἸΚαὶ ὁ Κῦρος, ἠσθημένος, ὅτε συνε- 
θήρω αὐτῷ ὁ Τιγράνης, " σοφιξήν τινω αὐτῷ συνόντω καὶ ϑαυ- 

΄ μαξζό 
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νον ὑπὸτϑ Τιγράνες, πάνυ ἐπεθύμει αὐτῷ ἀχϑσαι, ὅ,τι 
ἴη" χαὶ προύδιως ἐκέλευε λέγειν, ὅ,τι γινώσκοι. 

᾿γὼ τοίνυν, ἔφη ὁ Τιγράνης, εἰ μὲν ὥγωσωι τὸ πατρὸς ἢ 
ὅσα βεξόλευται, ἢ ὅσω "πέπραχε, πάνυ σο; συμξ ϑλεύω τῶτον 
μιμεῖσθαι" εἰ δὲ τοι σοι δοχεῖ πάντα ἡμωρτηκένωι, συμξ ϑλεύω 
σοι αὐτὸν μὴ μιμεῖσθω!. Οὐχϑν, ἔφη ὁ Κῦρος, τὼ δίκαια, 
“σοιῶν, ἥχις᾽ ἂν τὸν ἀμωρτάνοντω μιμοίμην. ἊἜςιν, ἔφη, τοῦτα. 
Κολαξςέον ἄρ᾽ ἂν εἴη, χατά γε τὸν σὸν λόγον, τὸν πατέρα" 
εἴσερ τὸν ἀδιχδντο δίχωιον χολάξειν. ἸΠότερο, δ᾽ ἡγῇ, ὦ Κῦρε, 

τ νᾺΝ 

ἀυθίαβ δηΐπηῖ, υἵστιμη 501 πθοαπαϊὶ ΘΟηΒΙ]Πη Ουτο ἀαγοί, δῃ σοῃίγαγία ἀθ66- 
τοί 15, 4126 86 δοίυγαπ) [556 ἀἰχογαῖ, ΑἹ Α]Ππ5 6]05 ΤΊΡτα 65 Οὐγυμα ροΓ- 
οαποίαίαβ, ΠΟ τη], Οντο, ἰηαυϊί, αυδηάο ραῖθυ ΠδογογῈ νἹἀθίαγ, δῃ ΠΟΙ ΠΠππὶ 
ταΐῃὶ ἀθ 60 ἄδτθ ᾿ἰσθαῖ, Εἰ ααοα 6χ αϑὰ τᾶχίπηδ [υϊαγυχη Δι τοῦ ἢ ἘΠῚ Ον- 
τὰϑ, αυἱ αηἰπιδανοτίογαΐ, (0 (ομροτα ΓΕΊΡΥΘ 65. οἵη 0850. ΨΘΠΔΙῚ 50 6θαΐ, 
5ορῃϊβίδηι ααθπάδπι ΤΊρΥ ἢ (ἈΤΆΠγθτὰ οἰαιθ ππᾶρηϑθ ΔαΙΙ ΓΑΙΙΟΠΙ [αΐ556, " 

᾿αυϊα ἑαπάοπι ἀϊοίασιιθ Ἔββϑί δυιἀϊτθ βοτοπριοθαὶ: αἴαπθ δἀθὸ Ἰαθθθαΐ Δ] δοτὶ- 
ἴον, φυοα 5θηξγοί, ργοίογγοί. ή 

Ἐρο ἰρίέαν, ἱπαυϊὶ ΤΊρταμπο5, 51 τὰ ααοβουηααθ ρϑίθρ ναὶ ἀδ] θογαηάο ἰῃ- 
5 τ, ν οὶ ραΐγαν!ς ργοθα5, οπηηϊηὸ {101 σιὰπὶ δοίου, ᾿ρϑαπι αὖ ᾿π ] 6 }15 : 5ἷπ 
01 ν᾽ θέαν ομηηΐα ρϑοοᾶβ86, [00 {Π0Ὶ ἀο σΟΠ51}11, θὰπὶ Ὧ6 ᾿πητογ18. Ἐτρὸ 
τηϊηϊπηὸ ἀο παπιδηΐίθη ἱπηϊ τα θοΥ, αἱΐ υτυβ, 51 αποα [υδἴαπ) Θϑί θρογο, {ιὰ, 
68., ἰπαυϊί ἐϊ6. Ἐτιξ ἰρτίαν πὶ πηθἀνογίθηαιτη, 6χ τᾶ αυ] θη γαϊϊομθ, ἴῃ 
βαΐχεπῃ ὑμίην : 5: συ! ἀ6 πὶ [υβξπτη δϑί ἴῃ Ποηηϊποπὶ ἰηἸυδτὸ ἀρϑηΐθη 8ηϊπηδ6- 

8. Σοφίςήν τινα] ῬΙατίαγα βαηδ Αποίογατα 
ἰοϑ!τηοηῖο οοπδβίαϊ, Ὠοπουϊπουχὴ Δη 415 
ίο ἴθ. αἀἰρτιοαίοπίβαι!θ ΡΙεηυγα ἔα1558 
ϑορἠιθία; ὨΟΤΩΘΗ : 40 ὨΟῺ ἰἱ ἰα πάτα ροΥ 
5πί, 4] οχί πη! ἰῃ ἀϊοεηάο, εγαηΐ, 564 
εἴδατα οχ ῬΏΙΠΟΒορἶ8, 401 ἑλου ηἀδ 8ηΪγηὶ 
56η88. ΘΧΡΥΪτηογοηΐ. Τιδδγίία5, ρᾶς, 9, οἱ 
δὲ σοφοὶ, ἡπᾳυὶξ ὃ σοφιςαἱ ἐκαλῦντο. ἘΛ ῬΙ]ὰ- 
ἰΔγοθα8, ΤΌτη. 2. Ρ. 385. δέγυσι γὰρ ἐκε- 
ἕνος τους σοφὺς, ὑπ᾽ ἐνίων δὲ σοφις ἃς τροςαγορευ- 
θέντας, αὐτὸς μὲν εἶναι πέντε, Χίλωνα καὶ Θαλὴν, 
αὶ Σόλωνα, ὅο. υσλγυτη Ῥγΐου Δρρο!]δίϊο, 
οχ Οαβδυθοπὶ 56 ῃίοη, βϑαρίοηΐα» Π80]- 
ἴατη ἱπΠδογοηίθμη ποίδξ : Ῥοβίουίου, τηιιηιι9 
ἀοσθσμάϊ, αυοὰ οπι απο! βυηΐς ῥ]οτίᾳις 
5 απ, ἱπιὸ, ΥΟΧ σοχιςὴς ργίτηο ἰ[ὰ 

Ῥαΐεθαΐ, τι. οπιηΐθιι8 Ὁ] 1συ}}18 ἀΥ 5 ρο- 
εἶτα τ δυιοτοίαν, τοδίς Β΄ αἱἀδ, αἱ Θάτη δχ- 

) πᾶς τεγνίτης. 6 ἃ 4}10 {χη ἄρτῃ γϑπα. 

Ἰαΐία 68. δα 605 ΠΟΙΏΪΏ65 5 βῃϊποδηάοϑ, φαΐ, 
διαοίογ 8 ΟἸΘΟΙΌΠΘ, «ἤοαάοιι. 110. 11. ». 134. 
βἀϊί, Οαπίαῦ. ααΐ οϑἰοηἑδίοἾβ. ἀπ ατ1888- 
ἰὰ8 οαὐϑᾶ ΡὨ]ΟΘΟΡ δ. 1 δαπί. Οφίθυπι 
ἄς γαγίϑι Σοφιςῶ ἠοίαϊοηθ. ΘΟη80188 ΘΟ .. 
γοββίαη ἀθ Πβοίου. παϊυγᾶ οἱ σοηϑίί. 
Ορϑὺ. Τοιι. 8. ραρ. 310, οἵ 864. ῬΗΠοϑίχα- 
απ ἀα Ῥ 5 Θορ] δέαγ : οἱ Ῥγω[αϊϊοηοηι, 
ᾳυδη ΖΔ] αὶ αν. ΗΠ5ι, ἃ 56 οαΠ 15, ἀδαϊὶ 
ῬρυϊΖο! 5. 

Ὁ Πέπραχε, πάνυ] 510 ορῃιηὰ ΜΒ. Βοάϊ!, 
οἱ Μυγείυβθ, Ὑυϊρὸ, πέπραχε τῶν πάνυ, ὅζο. 
ΟἿΣΙ τῶν ἡΠΠπιὰ οπληϊηὸ ἱτηρογίαηαχα νἱἀθίυν, 
ἴῃ αυἱθυθόαιη 11 γῖ5. Ἰορίζαν οὐϊατη-- το 
πέπραχε τοῦ δοκεῖν πάντα ἡμαρτηκέναι, πάνυ συι 
“τ πτεχ ρμοβοϊπιᾶ δογιηι, αἱ Ομ, ἄθργα- 
ναίΐοπο, 48 τοχ 5βοαιιπίαχ: εἰ δὲ τοί σοὶ 
ΟΟΚΤΙ τῦντ ἡ μαοτηκίναι. σ υμήουλε ὕω, Κο, 
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ἄμεινον εἶνωι σὺν τῷ σῷ ἀγαθῷ τὰς τιμωρίας ποιεῖσθαι, ἢ σὸν 
. ὦ «Ὁ 3 , , Ἴ “" ᾿ 

τῇ σῇ ζημίᾳ , ᾿Εμαυτὸν ἄρα, ἔφη, ὅτω γ᾽ ἂν Φημωροίμην. ᾿Αλ- 
λὼ σὺ μέντοι, ἔφη ὁ Τιγράνης, μεγάλα γ᾽ ἂν δημιοῖο, εἰ τὸς 
σεωυτοῦ καταχαίνοις Τότε, ὁπότε σοι πλείςο ἄξιοι εἶεν χεχτῇσ- 
θαι. ἹἸΠῶς δ᾽ ἂν, ἔφη ὁ Κῦρος, τότε πλείςε ἄξιοι γίγνοιντο 
ἄνθρωποι, ὁπότε ἀδικᾶντες ἀλίσκοιντο , ἘΠ τότε, οἴμαι, σώφρο- 
νες γίγνοιντο. Δοχεῖ γάρ μοι, ὦ Κῦρε, οὕσως ἔχειν, ἄνευ μὲν 
σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄλλης ἀρετῆς ἐδὲν ὄφελος εἶναι" (τί γὰρ ἂν, 
ἔφη, χρήσαιτ᾽ ἄν τις ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ, μὴ σώφρονι, ἢ ἱππικῶ - 
τί δὲ, πλουσίῳ : τί δὲ, δυνάςῃ ἐν πόλει .) σὺν δὲ σωφροσύνῃ χωὶ 
Φίλος πᾶς, χρήσιμος, κωὶ ϑεράπων πᾶς, ἀγαθός 'ότο ἂν, 
ἔφη, λέγεις, ὡς χαὶ ὁ σὸς πατὴρ ἐν τῆδε τῇ μιᾷ ἡμέρα, 
ἐξ ἄφρονος σώφρων γεγένηται. ΤΙάνυ μὲν ἂν, ἔφη. Πάθημα 
ὄρα σὺ λέγεις τῆς ψυχῆς εἴνωι τὴν σωφροσύνην, ὥςπερ λύπην, 
οὐ μάθημα" οὐ γὰρ ἂν δῆπου, εἴγε φρόνιμον δεῖ γενέσθαι τὸν 
μέλλοντα σώφρονω ἔσεσθαι, πωρωχρῆμω ἐξ ἄφρονος σώφρων 
ἄν τις γένοιτο ΤΙ δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὄπω ἤσθου χαὶ ἕνα ἄνδρα, 
δι’ ἀφροσύνης μὲν ἐπιχειροῦντα χρείστονι ἑαυτὸ μάχεσθωι, 
ἐπειδὰν δὲ ἡττηθῇ; εὐθὺς πεαυμένον τῆς Ὡρὸς τοῦτον ἀφροσύνης - 
Πάλιν δ᾽, ἔφη, οὔπω ἑώραχας πόλιν ἀντιταττομένην πρὸς πόλιν 
ἑσέρων, ἥτις ἐπειδὼν ἡττηθῇ, πωαρωχρῆμοω ταύτῃ, ἀντὶ τοῦ μά- 
χεσθαι, πείθεσθαι, ϑέλει: Ποίαν δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, χαὶ σὺ τὸ 

νογίοσρ. ὕἱτὰπι νογὸ, Οντθ, μηδ] ϊι5. 6586 (1015 ἴα ΟΠ σΟΙπ πο Ροθπᾶς 
ἐδ 5. ΠΊ6 16, Δ ἴπὸ οὐ ἀο ΓΙ πθΐο Ῥ ΝΙΠνιπὶ ποὺ μδείο, βυ ᾽ οὶ Οψτγίις, 
ΒΌΡΡΙ οἷο τὴθ ἴγϑαμ δαΐβοθιο. Αἰσαὶ ἴὰ παρηδηὶ βαηθ ἰαοίαγδηι ἴδοϊο5, αἷὲ 
ΤΊΡΥΔΏ 65, 51 ἰὰ05 [ὰ]) οσοἰάδ5, οὐπι {01 πα ητν 15 ῬΥΘΕΣΙ {πϑυηΐ, τᾷ 5ὶ βιηΐ ἴῃ 
ρῬοϊεβίαίθ Ὑογὰπι ααΐ ροββιπί Ποιηΐηθβ, ἰηαυῖ Ουγγαβ, τη ΧΙ ΠῚ] ἔὰ ΠῚ 6556 
Ρτδτ, οἀπι ἴῃ ΡΥ 15. ἰΔοΙπουῖθι5. (θυ: ἀρ θηβὶ δ ΚΣ τὰ πη ΠΙΠΉΪΓΊΙΏ., 
58 ηδ5 ἀηΐ πηθης5. Νίϑιη ῃ]Π], Ονγο, 5ς 56 γ65 μα θυ νι ἀδίιν, 56 βϑηϊίαίθ 
τηθη 15 πὸ φμίάδρι Οὐ) υὴδ ΑἸ ΤΟΥ ΙῸ5. Ψ ΙΓ 5 πἰβατα ὉΠ] μη. 6556 : (ἀπιαμι Θηΐπὶ 
46 χϑη), μα, αἰαΐαν ἀἰλα]5. μοηιγεῖδ τουδὶ ν οὶ ἰογ δ, ψ 6} δαιθβεγὶς τοὶ 
ΡΘΕ οροχᾶ, 51 ΠοῊ 511 βαηᾷ πιθηΐθ ἢ αυᾶπὶ δ γι, αν} 15 ἢ 8} 8 ΓΘΠῚ, 
Πομλ 5. 4] ἴῃ οἰν! δῖα μοϊθηΐαίιπι οὈιηδὲ 3) δἱ 5 πιθητῖβ δάβὶξ βαηίίαβ, δὲ 
ἉΙΠΪΟΙΙ5 ΟΠγμἶ5, Ὁ{1}15 Θϑί, οἵ ΟΠ] ὨΪ5 Βοῦνι5, θοησβ. Ηῦος ἰρτταΓ, ἱποα, ἀἸοῖς, 
οἴΐαμι ραίγθηι {ππτὰ πος πο αἶθ ἀθ ἴπβᾶηο βαμιμι [ΟΠ 6556 ΠΟΤ 6 1, 
δαηὸ αυϊάθηῃ, δἰ. Ἐχρὸ τὰ ᾿Βδηϊταίθη ἃδο ΟΠ 6} 6556 ἃ 1} ἀἸΟ15, βίος οδὲ 
τρτϊαἀο, ἤθη αυϊἀάδηιλ οχ ἀἰβοϊρ! πᾷ οοπιραγαμάιμη : πὸ Θηΐη 58πθ, δὶ 
Ῥγιάθηΐθηι δίῃ ἢου] ορογίθαϊ, αἱ τηθηΐθ 58 ΠῈ15 511 πουῖο Γαλασιιβ, Βα ἱτὸ αι15 
ΘΧ ἰῃβᾶΠ0 858 )115 δυαβουῖί. ὗυ]4 δυΐθπι, ὥντο, χα, ππηαθδην μια Δ ]- 
Ἰηδα νου δεῖ Ποταϊπθ δ ϊ8 1} τπιητ 6 Χ ᾿πβδηϊ, ΘΟ ΘΠ ΡαρΡΉ ΓΘ. οἴη 810 
88 υὐγέδιιδ Ῥνεοβιαπουῖ, οὐλἢ ν]οίτι5 οββϑί, ΠΟΧ ἰηβϑηΐδο δἀνουϑὰβ ἤπης 5ι188 
ἤπϑηι ἔδοῖββο ἢ Νοπάπιι ἰΐθηι, αἷΐ, εἰν ταΐθιη πη ηι δἀνογϑὰβ δ] δ 56 ΟρΡΡΟ- 
ποπέίρια νἱαἰβι!, ατιδθ δὶ ν]οῖα ἐπουῖς, σομίδβεϊηι παϊς αἰξογὶ ῬΆΓΟΓΟ, αιιὰ πη τα- 

Ἢ 

ῬΈΡΊΔΥΡ, τη} }οὲ ἢ Θύυάτὴ νοῶ. Ογτις ἱπαυϊί, οἴαπι μαῖτῖβ οὐ οϑὴ οἰθάθιη ἢδῖν 

ἀπ 
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πατρὺς ἥττων λέγων, ὕὅτως ἰσχυρίξη σεσωφρονίσϑωι αὐτόν; 
"Ἐν ἥ, νὴ Δί᾽, ἑαυτῷ σύνοιδεν ἐλευθερίας μὲν ἐπιθυμήσας; δδλος 
δ᾽ ὡς οὐδεπώποτε γενόμενος" ἃ δὲ ὠήθη χρῆναι λαθεῖν, ἢ " Φθά- 
σαι, ἣ ἀποξιάσασθωι, ἐδὲν τούτων ἱχανὸς γενόμενος διωπρά- 
ξασθαι. Σὲ δὲ οἶδεν, ἃ μὲν ἐξολήθης ἐξωπατῆσαι αὐτὸν, ὅτως 
ἐξαπατήσαντα, ὥςπερ ὧν τις τυφλοὺς ἢ χωφοὺς χωὶ μηδ᾽ ὁτιὸν 
᾿Φρονουντας ἐξαπατήσειεν" ἃ δὲ ὠήθης λαθεῖν χρῆνοι!» οὕτω σὲ οἷδε 
λαθόντα, ὥςε ἃ ἐνόμιζεν ἑωυτῷ ἐχυρὼ χωρίω ἀποκεῖσθαι. τοῦτο 
εἱρχτὸς οὐτῷ ἔλαθες προχατασχευάσας" τάχει δὲ τοσοῦτον 
περιεγένου αὐτοῦ, ὥςε ᾿ πρόφωθεν ἔφθασας ἐλθὼν σὺν πολλῷ 
στόλῳ, πρὶν τοῦτον τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δύνωμιν ἀθροίσωσθαι. 
Ἔπειτα δοχεῖ σοι, ἔφη ὁ Κῦρος, χκωὶ ἡ τοιωύτη ἧττο σωφρονί- 
δειν ἱχανὴ εἶνω! ἀνθρώπος. “τὸ γνῶναι ἄλλες ἑαυτῶν βελτίονας 
ὄντως Πολύ γε μᾶλλον, ἔφη ὁ 'Γιγράνης, ἢ ὅτων μάχῃ τὶς 
ἡττηθῇ. ὋὉ μὲν γὼρ ἰσχύϊ χρατηθεὶς ἔξιν ὁτε ὠήθη τὸ σῶμα, 
ἀσχῆσας ἀναμωχεῖσθαν καὶ πόλεις γε ἁλοῦσαι, συμμάχους 

ΤᾺ, Ταθπεὶβ οατα δα βαπϊζαίομι τονοσαΐιπι 6556 ἰδηϊορογὰ δἀῇγηιθβ ἢ Θυά 
5181, ργοίδθεϊὸ, σοπβοῖυ5 6ϑί, 56 ᾿ἰογίαίθιη δἀμοίθηο, 841 Θϑη} βϑυν]αΐθηι Γα- 
ἀδοίαπι; 1ῃ φᾷ πυπαιδτη ἀπΐθπας [ΘΙ : αἴθ οἰΐαιη μ1ἢ 1} δογμ ρογἤοθιο 
Ῥοϊζαυΐπ5θ, 4115 παθοπάα οἶδα, νοὶ οσσυραηάδ, νθὶ σοηποϊοπάα ρῈῚ νἱμὶ 6 χἰ5- 
τἰπηᾶται. Τα νοτὸ 561: ἴῃ 115, 'π φαϊθυ5. ἰρβαπ (}ΐθ γα νοϊαου 5, [ἰὰ ἐρ(6 1556, 
αὶ 415 οϑροοβ, δυξ βυγάοβ, οἵ μα 15 μα πιθητβ Πομλΐη65 [α δ : 4185 
ϑαΐθπι οσσυϊταηάδ, ρυϊᾶγ 5, δα 510 ἰδ 561} οσοι 8556, αὐ αφαξρ ἰοσα 5101 τόβοῦνας 

᾿ ἴδ, 6556 ἰ55ϊπι|ὰ Θχἰβιπηαθαΐ, Πἢέθο οἱ ἴα βορία ρυ!ὴ5 ϑἤδοθγβ, φαὰπη 'ρ56 ρϑῖ- 
56 ηΓβοογοέ : σρίογϊίαΐθ νογὸ ἰαπελπη θὰπι βαρογᾶϑί, αὐ ἃ ἰομρίησιιο τμᾶρηῸ 
οὔπι ΘΧϑγοῖί ὈΥΠὰΝ ψοπἶγθβ, αυᾶτῃ 15 ΟΟρία5 510] ρσγοχίπιαβ οορθγοί. Ὑ146- 
τάγτο Ἰριταν 601, Ἰπαυ Οὐυτυ5, [6165 οἰΐαμι οἰδα65, αι Πθιὴρθ Ὠομηΐη65 ἱρ- 
515 1105 τι ] ογο5 ἑαπάδηι σορηῃοβοδηΐ, βυβίσοτα δά θὸ5. δα βδῆϑιῃ τῃθηίθπι 
τοάἀποοπάος ἢ Με ὸ 5βαηὰ ταᾶρὶβ, αἷς ΤΊρΡΤαΠο5, ααὰἂμπι οὐπὶ ραρηᾷ 45 50- 
Ῥαγοίυ5 51:, οθοτο δηϊμὶ ᾿ηΐδγίου ἰπίθγ γῇ, ΤΟΥ 5. ΘΧΘΓΟΪΟ ΘΟΥΡΟΙΘ, 858 
Ῥυρπᾶπι ἱπϑίδιιγαί γι Ρυΐαί : οἱ οαρίφ αππίογη οὐνιταΐθ5, δά 50 115 θ61}1 500 115, 

ἃ Φθάσαι, ἢ, δι 6.1} 8510 γοϑοῦρβὶ, ῬΏ}]ο]- 
Ῥἤσμῃ, ΘΑὈτο τη ΜΙ ϑίμπ ΒΟ]. βεουΐα8. 
ΑΙ τσὶ ἀδηΐ φωράσαι,ὴ ἐπιθιάσασθαι, Δ 1 

εϑί. ἴη δἀϊ5. ὁοσμηῖϊθὰβ ἸΘρ ταν τῇ γνῶναι, 
ἔὅτο. φὰς Ογτὶ νοῦθὰ 515 γϑάϊξ [6 Π0]8- 
Υἱιι5, «1: πυεγὸ {δίχα υἱάοίων, ὑφ! Ουγιιδ, 

Ἰοοϊσποηη σϑγϑῖη τγαΐ!8 Του ποϊαν᾽ 5, ἰτὰ 
Ἰοσυτι τοάάϊέ υεἱ, ζυγίδπι ἀρόπάα, υοἱ, διο. 
Αἱ φωρᾷν, Ὠοη {ὠτγέϊηι αρεγο, 56 Κυγίιηπηάα- 
5αγε, ἀεργεϊιεγίενο, δογιαγὶ, ὅς. σ᾽ 5 ὨΪΠΟαΐ, 

Ὁ Πρόρωθεν] Οὗτη πρόςθεν ΠΠπ|4, φαοά νὰ]- 
850 Ἰερίξαγ, δεττὶ ποαυδαιαπ ροίοτγοί, 5Ξτο- 
ῬΠΑΠῸΒ οἵ 1ιοπποϊανίι5, πόῤῥωθεν τοροπδη- 
ἀγα τπηοηυργυπί, ϑ'οα ΤΔΟΙΠΟΥ 6οὲ ρτοηϊ- 
γα 6, αὐλτη Μϑίο Βοίϊ, γοργαβοηίο- 
ἵλτη ΦΧ θστηι5, οτησηήαίο τ πθὸ ΘὨΪΠῚ 
τηϊγύτη 68, 5ἱ (δϑεϊ ηδ ηΠ} Πγαγίο θα Πίοτα 
ΠΟΠΠΙΙΠπαῦο πη οχοι δαί, 

Ὁ Τὸ γνῶναι] Ἰ,Ο605 Πἶο ἃ ΠΌγΑΥ 15. ἰηίου- 
Ῥτε θυ 966 Ῥοεδίτηδ, τ ΟΡΊΠΟΥ, βοσορίι5 

ῃ 

Ποηυῖγνβ ἐξὼ υἱοί, οἰα(68 διιῇίοσεγε αὐ εββοὶθη.- 
ἄπηι οἱ ζιρὶ 511, αἴψυο αἰΐοδ 86 ροίϊογε8 ἀρ» 
ποϑβοαὶ ἢ Ἐωοάθτῃ δὼ γθοϊἀηΐ ΔΙ] ΟΥ Τὴ γος 
βἴ0η65, ἃ ἰοοὶ υὐἱάὰθα βοηΐθηθᾶ ραγϊΐον 
ὉΠΘη:θ. Νοϑ Ἰριαγ, σοη]θοίαγᾷ γαῖ}, γ6- 
Ῥοϑαϊηὰ5 τὸ γνῶναι, 4ιἃὰ ἰδηάοιη γὰ- 
ὉΟῊΘ6 ὑππλ δἰγαοίαγο, οοηϑίαϊ, ἔχη ἸἀοὨΟὰ 5 
1116, Ζαο τ 1Π ὙΘΥΒΙΟῊΘ ἀΔΙη118, 586 5115 6ΧΟῸ-» 
γταν, Ἐδὴς. Ὠοϑίγδτῃ οὐμθηἀ!] οΏ 6 1 8. 
{πὸ  οΥργοίϑ!οηθηὶ {ἰττηϑηΐ 88118 (1 6}» 
(γααθ νουθὰ ἰδία ΤΊΡΓΔἢ 5. δϑύσχῃ, ρϑι]ὺ 
Ροδί, βοπέθηςίδι Θ ΡΠ] οΔμ.15 : ̓Λλλ᾽ δ᾽ ἐγὼ 
τῆτο λέγω, ὡς τὸ γνῶναι μόνον τοὺς βελτίονας, 
σωφρονίζει, ἄνευ, ἕο, 
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σροςλαξουσαι, οἴοντωι ἀναμαχέσασθαι ὄἄν᾽ οὺς δ᾽ ἂν βελτίες 
τινὲς ἑαυτῶν ἡγήσωνται, τότοις πολλάκις χαὶ ἄνευ ἀνάγκης 
ἐθέλουσι πείθεσθωι!. Σὺ, ἔφη, ἔοιχας οὐκ οἴεσθαι τοὺς ὑξριςὰς 
γιγνώσκειν τοὺς ἑαυτῶν σωφρονεξέρες" οὐδὲ τοὺς χλέπτας, τοὺς 
μὴ κλέπτοντας" οὐδὲ τοὺς ψευδομένες, τοὺς ἀληθὴ λέγοντας" 
οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας. τοὺς τὼ δίχαιω ποιοῦντας" οὐχ οἶσθα; 
ἔφη; ὅτι καὶ νῦν ὁ σὸς πατὴρ ἐψεύσατο, χαὶ οὐκ ἐξημπέδε τὰς 
πρὸς ἡμᾶς συνθήκας, εἰδὼς ὅτι ἡμεῖς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὧν ᾿Ασυάγης 
συνέθετο ποραξαίνομεν , ̓Αλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ τοῦτο λέγω, ὡς τὸ 
γνῶναι μόνον τοὺς βελτίονας, σωφρονίζει, ἄνευ τοῦ δίκην διδό- 
νῶι! ὑπὸ τῶν βελτιόνων, ὥςπερ ὁ ἐμὸς νῦν πατὴρ δίδωσιν. ᾿Αλλ᾽ 
ἔφη ὁ Κῦρος, ὅ γε σὸς πατὴρ πέωονθε μὲν οὐδ᾽ ὁτιῶν ὅπω χα- 
χόν' φοξεῖγωι μέν τοι εὖ οἶδ᾽ ὅτι μὴ πάντω τὼ ἔσχατα πάθη. 
"Οἴει ὧν σι, ἔφη ὁ Τιγράνης. μάλλον χαταδολόσθωι ἀνθρώπος 
τῷ ἰσχυρῦ φόξ8. Οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι οἱ μὲν, τῷ ἰσχυροτάτῳ κολάσ- 
μῶτι νομιδομένῳ, σιδήρῳ πιαιόμενοι, ὅμως ἐθέλθσι, χαὶ παλιν 
μάχεσθοι τοῖς αὐτοῖς ; ὃς δ᾽ ἂν σφόδρω Φοξηθῶσιν ἄνθρωποι, 
σούτοις οὐδὲ παρωμυθουμένοις ἀντιξ λέπειν δύνωνται ; Λέγεις, 
σὺ, ἔφη, ὡς ὁ Φύξζος τοῦ ἔργῳ καχοῦσθαωι μῶλλον κολάζει τοὺς 
ἀνθρώπες , Καὶ σὺ γε, ἔφη, οἶσθα ὅτινἀληθῇ λέγω" ἐπίξασαι 
γὼρ ὅτι μὲν Φοξόμενοι μὴ Φύγωσι πατρίδος κωὶ οἱ μέλλοντες 

οἰαάθηχ δοοθρίδπ) γοϑαγοὶγὶ ΡΟ556 Θχί βεϊτηδηΐ : 1105 νογὸ δαὶ βοῖρϑὶβ ῥγο- 
βίδῃτουοβ αἀποιηΐ, 115. βϑρὸ πυ}]ἃ οἰαι ποοδβϑιίαίθ οοδοῖϊ ράγογθ νοϊμηϊ. 
ὙΊΔοΥῖβ τὰ, δα] οἷς Ογγμδ, ΠΟῚ Θχ δ ιαγΘ που μοϑ ρϑιυ δηΐθβ αἰΐοβ 56 ἱρ5ὶ5 
ὨΟ(ἰΘΒΕΙΟΥῈ5. ΠΟΒΟΘΓΘ Σ νοὶ ἤιι65, 1105 αἱ ΠΟ ἐπγδηϊαν ; ΝΕ] τηθηάᾷασοβ, δῸ5 
αὐ νεῖὰ ἀἰοσαηΐ ; νοὶ 1] υϑῖοβ, Θ05 (αἱ [πιδί ὃ ἀραπΐ : 8 'σπόγαβ, πη αϊΐ, πιιης 
οἰίαπλ ραίγοιι τα τα πο [οί 1556, ΠΘαι6 ρᾶοίβ ἰηΐθ ΠῸΒ ΘΟ νη Ἶβ5 5.6 1556, 
αυδπην]β 5οΙγθῖ 05 ΠΪΠ1] αυϊσαυδηι ΘΟΓΕΠ; α186 ΑΙ γΔΡῈ5 ΡΘΡΙρΊὶ, νἱο 556 ἢ 
Αἱ ϑηΐπὶ πθο 1058 1ά αἴσο, βοϊιηι ἢοο Πουλΐη65 δα βᾶηδηὶ πιθηΐθηι γθα τ θγθ. 
φυδα 56 τηϑ οτοβ πόγιηΐ, Ὠ15] τη θ ΠΟΥ ἶγ5 δἰϊα αι Ροοηδ5 ἀδηΐ, σαθπιδἀπιοα πὶ 
ἀαΐ πῆς ραΐου χηθιι8. Αἴ ἔπι σου ραΐογ, ἰπ οὶ ΟὙΤα5, Πἰ 1] ρσουβὰβ γτπδ]] 
δάθις οϑὲ ΡΟΥΘ Θ58115 : πηθίαϊς νογὸ, βαῖ δοῖο, ηὸ υἱξπηὰ ἀιδθαιθ ρῥαϊαίαϊ. 
Ετρὸ τὰ «φυ!ἀατδπι 6556 οχἰβεϊπδ5, ἱπαυὶε ΤΊργδηθ5, ααδα ΠΟΠιΐη65 τηὰρὶβ δὰ 
ΒΟΥ Π 6. ΗΠ ἀδγη ββίομθηι ἀδ)]οἰαΐ, ααὰ πη ΝΘ ΠΘΠΘῊ5 πιθέιι5 ἢ ΝΠ Ἰρῃογαϑ, 
ΘΟ 6ἱ [ουτὸ σϑοαπηΐον, ααοα σαβι σι. ]Οἢ 5 ΘΘΠΙ5 σΥαν 55 ΠΠ πὶ ΘΧΙ ΒΕ δἰ, 
ἸἈΠΊΘη δ ἰνουβὶβ θοβάθμη ραρπανο ν ] 6 ἢ αἱ α05 δὐἀπηοα ἂπι τηρίπηΐ Πο- 
γΪ 65, ὁ05 πὸ αυϊάθηι σοηβοϊητα ἀϊσθηΐοβ νϑῦθα ἰπίμοΥἹ βυβίπθηὶ ἢ Π᾿οἷξ 
εγρὸ, ἰμαυϊδ, πηθίαπὶ σταν δ ΟΥ̓ ΟἴαγΘ ΠΟΠλΪη65, αυὰπη 51 ΓΘ ᾿ρβᾶ χπᾶ]0 πιδῦ- 
τρηΐαν ἢ Α΄ τὰ αὐϊάθηι πόϑβίϊ, ᾿παυϊῖ, νοῦ πιθ ἀἴσθτο : 5οὶδ ΘῃΪπὶ 605 ααΐ Πι6- 
ταυηῖ πὸ ραϊτιἃ Θχυ!θηΐξ, οἵ ααὶ ρυιρπαίυνι Ἐσηθηξ π6 νἱποαδηίυτ, ἴῃ δηχίδίαϊο 

8 Οἴει αὖν τι, ὅς 6.1 ΤιΘΠποΙαν τ5, Ῥτὸ οἴεε., ομληὶ Ρἰϑπὲ Υἱῷ Ἰοοῦχη γαοδγα ΡαΪο : ἤδπὶ 
οὔν-τετα:πσμᾶλλον καταδελβσθαι ἀνθρώπου, γροῖϊ- ἈἸ1ῸῚ βεβρὸ καταδυλῆμαι νἶτη μαθοὲ ΔοίνΩ τ : 
ἃ Βουῖδὶ δυθὶϊγαΐαν, οἴει οὖν τινε μᾶλλον κα Ῥ]αΐαγοῦ. ἴῃ δεριείν. ἢ. 9802, Τότε μέντσι ", 
ταδυλῶσθαι, δ.ο, «ΝΙατα τεγϑτην, ᾿πααϊῖ, κατα- σημεῖα μοχθηρὰ κατεδυλῦτο, τὴν γνώμην αὐτῶν, 
δυλῦσθαι ᾿ὴς παθητικὸν ἐδ! ἡγοσωὶ ἀν ῖο, 56, ῬΊυγα ΘΧΘΡθΪᾺ ΒΕ ΘΙ ΡΣ δυῖυς. 
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μάχεσθαι, δεδιότες μὴ ἡττηθῶσιν, ἀθύμως διάγεσι' χαὶ οἱ 
“λέοντες, μὴ ναυωγήσωσι: καὶ οἱ δελείαν χωὶ δεσμὸν Φοξόμε- 
νοι, ὅτοι μὲν ὅτε σίτο ὅθ᾽ ὕπνο, δύνανται τυγχάνειν διὼ τὸν Φόξον" 
οἱ δὲ ἤδη μὲν φυγάδες, ἤδη δ᾽ ἡττημένοι, ἤδη δὲ δελεύοντες 
ἔςιν ὅτε δύνανται μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσθίειν τε καὶ κωθεύ- 
δεν. Ἔσι δὲ φανερώτερον χαὶ ἐν τοῖσδε, οἷον Φόρημὼ ὁ Φόξος" 
ἔνιοι γὼρ φοξόμινοι; μὴ ληφθέντες ἀποθάνωσι, προαποθνήσκε- 
σιν ὑπὸ τοῦ Φόζξου᾽ οἱ μὲν, ῥιπτοῦντες ἑαυτούς" οἱ δὲ, ἀπαγχό- 
μενοι" οἱ δὲ, ἀποσφαττόμενοι" " οὕτω πάντων τῶν δεινῶν ὁ Φόξος 
μάλιςα χκαταπλήττει τὸς ψυχάς. Τὸν δ᾽ ἐμὸν πατέροι, ἔφη, 
νῦν πῶς δοκεῖς διακεῖσθωι τὴν ψυχὴν, ὃς ὁ μόνον περὶ ἑαυτοῦ, 
ἀλλὰὼ χαὶ περὶ ἐμδ, χαὶ περὶ γυνωικὸς, καὶ περὶ πάντων τῶν 
σέχνων δολείας φοξεῖται: Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλὸ νῦν μὲν 
ἔμοιγε ὀδὲν ἄπιςον ὅτω τῦτον διωχεῖσθαι" δοκεῖ μέντοι μοι τῷ αὐτῷ 
ἀνδρὸς εἶνωι, καὶ εὐτυχᾶντα ἐξυξ ρίσαι, καὶ πταίσαντω ταχὺ πτῆ- 
ξαι" καὶ ἀνεθέντω, πάλιν αὖ μέγω φρονῆσαι, καὶ πάλιν αὖ πράγ- 
ματὰ παρασχεῖν. ᾿Αλλὼ ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἔχει μὲν 
προφάσεις τὼ ἡμέτερω ἁμαρτήματα, ὥςε ἀπιςεῖν ἡμῖν" ἕξες! δέ 
σοι χωὶ φΦράρια ἐντειχίζειν, καὶ τὼ ἐχυρὼ κατέχειν, χωὶ ἄλλο 
ὅ, σιἂν βούλῃ πιςὸν λαμξάνειν. Καὶ μέντοι, ἔφη, ἡμᾶς μὲν 
ἕξεις ἐδέν τι τότοις μέγω λυτομένος" μεμνησόμεθο;, γὼρ ὅτι 

ΨΟΙΒΑΤΙ 9 Ἰά6 πὰ 4} ᾿ηΐ6Γ παυσαπά απ πιδέιιηἐ, πὰ Ὠδυΐγαρίαπι [οἰδηΐ, οἱ αὶ 
βουν αΐοταῃ ἃς νἱπουΐα πιοηΐ, 1511 αυϊάθπ Π6Ο ΟἸθΌΤη ΠΘῸ ΒΟΙΠΠΌΠΙ ΡΓ88 τηθίτι 
ΠΆΡΘΟΙ ροββυηΐ: αἵ αἱ [4πὶ βυπΐ 6Χυ]65, [81 νἱοί, [81 561) ΠΟΠΠΌΙΠΟ ΔΙῚ 
εἴϊαπι τυρὶ αυὰπι (οτία παι! Πογλΐϊπο5 θάθγο οἱ ἀοστηῖγα ροββαηῖ. Μδηϊίεϑ- 
εἰυ5 68. εἰϊᾶπι ἴῃ ἢ͵5, 4816 ΟὨϊι5 5ἰζ τηθϑίτι5 : ααρ 06 ΠΟΠΉ.]}]}1 τηθιπθηΐθβ ηὰ 
Παρ ἱπιρυβοϊαηΐυγ, ᾿γδ6 πηθίι ᾿ΥΙὰβ Το ΤΥ 5 8411] Πα! ἀθπι, 5686 αἰδομπαὲ 
Ῥτγεεϊρ ίαπαο ; 4111, βίγδησυΐαηο ; 8111, Προ δηαο : μϑῳμθ δἀθὸ τηδίαϑ ἴμ- 
ΕΣ ΟΠΊΠ65 Γ65 ΤΟΥ 1165 τη χίτηθ ΔΠΪη05 ρου 61}. Ας 400 πιης, αἰΐ, ἀηΐτηο 
ῬΔΙΓΟΠΣ ΤΠΘῸΠῚ 6556 αἰδοίη ρΡαΐα5, 401 ποη 50] ἀπ) βιιᾶ, 564 χηθᾶ δϊδιη, οἱ 
ὈΧΟΙΙ5, οἴ οπηπίθχα ΠΟΙ ΌγΓ σαυδβᾷ 5ογνϊαἴΐθηι τηθίυϊ ἢ ΕἸ Ογχιιβ, ΜΙΗῚ αιϊ- 
ἄεπι, ἱπαυϊί, ποαυδαυᾶπα ᾿ῃογθα 116 υἱάϊρίιγ., Θατα πυπο 5ῖς απέπιο αἰδοίη 
6886 : νογὺπι δ᾽ τπϑάθηη 6586 Ποιηϊηἷ5 ΔΙ γον, οἵ βθοιηά 5 γθθι5 ἰῃ80]Θβοογο, 
εἴ αὐνεγβ!5 5:10 {ὃ ςΟΠίογΓΠαΥΪ : οἵ, 51 νθηΐᾷ ἀοηδῖι ἐπ απέϊημιπι βέαζιηι γ6- 
ϑεἸξμαΐτιν, τυτβὺβ ᾿Π5οἸ ΘΠΙοΥ 56 οἴδγγο, ἀδπυζιμιθ ποροίϊϊαπη [ Θββογθ. ΕἸ ηΪπι- 
γετὸ, Ογτο, ἱπαυΐτ, ἀο]]οἵα ποβῖγα δάἀΐδγιπίὶ 1185 αυϊάθην φανι588, ΙΔ ΟΌΓΘΠῚ 
ἤιἀ65 πο 15 ποη Παθογείωγ : αἵ νογὸ {{0111|6οὲ σαβίθ6} 18 οἰγουμηνά ]αγθ, οἱ ἰθδἃ τηιι- 
πα οσσμραΐα ἴρηετο, δίας δ᾽ ἃ πυοάοιπημε νο] 65. ἤΠάθὶ ρἱρῃπὺβ σΆρεγο, 
ἘΛ πο5 βαπὸ, ἰπαυΐι, 11 ἐγρὰ [6 ογίπηιιβ, 4] προ ποὴ ραν οι δἀιποάὰπι ζ8- 
Τηΐ : ΠΒΤῚ τϑοογάδίυτ! βυπηι5, ποτ τὰ η05 αἰιοίογοβ οχἰβίοσο, Θυὸὰ 8] δχ 1ἰβ 

ἃ Οὕτω πάντων, δκο.} γί ὕχηοτίϑ ἰηξεη- “-ο-----------οὐδὲ μιν 
ξεῖη ἐμφατικοτάτῷ ῬΙΠάΔΙΌΒ ΘΧΡΥοβοὶί ορὶ-ὀ Ποτὲ φόθος ἀνδροδάμας 
1ῃρίο: Ῥπαυσεν ἀλκὰν ῥρενῶν. 

Ν πὶ, γ΄. τ. 60, οἵ 866. 
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ἡμεῖς αὐτῶν αἰτιοί ἐσμεν. Ἰὰ δέ τινι τῶν ἀνωαμωρτήτων παρα- 
διδὸς τὴν ἀρχὴν, ὠπιςῶν αὐτὸς φανείης, ὅρω μὴ ἅμα τε εὖ ποι- 
ήσης, καὶ ἅμα ἐ φίλον νομίσωσί σε. Ἐπ δ᾽ αὖ φυλαττόμενος 
τὸ ἀπεχθάνεσθαι, μὴ ἐπιθῇς αὐτοῖς ζυγὼ τῷ μὴ ὑξρίσωι, ὅρο 
μὴ ἐχείνος αὖ δεήσῃ σε σωφρονίδειν ἔτι μᾶλλον ἢ ἡμᾶς νῦν ἐδέ- 
σεν. ᾿Αλλὼ ναὶ μὼ τοὺς ᾿εοὺς, ἔφη, τοιούτοις μὲν ἔγωγε ὑπη- 
ρέταις. οὺς εἰδείην ἀνάγκῃ ὑπηρετθντος, ὠηδῶς ἄν μοι δοχῶ 
"χρῆσθαι" οὺς δὲ γιγνώσκειν δοκοίην ὅτι εὐνοίῳ κωὶ Φιλίῳ τῇ ἐμῇ τὸ 
δέον συλλωμξάνοιεν, τότος ἄν μοι δοχῶ καὶ ἁμαρτάνοντας βᾷο;» 
φέρειν, ἢ τὸς μισᾶντας μὲν, ἔκπλεω δὲ πάντα ἀνάγκῃ διῶώπονε- 
μένος. Καὶ ὁ Τιγράνης Ὡρὸς ταῦτα, Φιλίων δ᾽, ἔφη, παρὰ 
πίνων ἄν ποτε λάζοις τοσαύτην, ὅσην σοι παρ᾽ ἡμῶν ἔξεςι χτή- 
σασθαι νῦν . ἩΠαρ᾿ ἐχείνων οἴομωι, ἔφη, πωρὼ τῶν μηδεπώποτε 
ὕὅχζω πολεμίων γεγενημένων" εἰ ἐθέλοιμι εὐεργετεῖν αὐτοὺς, 
ὥςπερ σὺ κελεύεις με νῦν εὐεργετεῖν ὑμᾶς. Ἢ χαὶ δύναιο ἂν: 
ἐφη, ὦ Κῦρε, ἔν τῷ παρόντι εὑρεῖν νῦν ὅτῳ ἂν χωρίσαιο ὅξωπερ 
τῷ ἐμῷ πατρί: Αὐτίχα, ἔφη, ἤν τινῶ ἐᾷς ζῇν τῶν σὲ μηδὲν ἦδι- 
χηχότων, τίνω σοι τούτου χάριν οἴει αὐτὸν εἴξεσθαι; τί δὲ, ἂν 
αὐτὸ τέκνω καὶ γυναῖχω μὴ ἀφαιρῇ, τίς σε τότο ἕνεχα φιλήσει 
μᾶλλον ἢ ὁ νομίζων προςήκειν ἑωυτῷ ἀφωιρεθῆναι , τὴν δ᾽ ᾿Αρ- 
μενίων βασιλείαν εἰ μὴ ἕξε:, οἶσθά τινὰ λυπούμενον μᾶλλον 

Ἰου ἰγαάϊίο ἱπηρουῖο, αἱ π1}}} ἴῃ (6. ἀοἰ που ϊπξ, ἤθη ἦρθα ΠΟ πᾶθθΓα 
νἹἀΘὈοΥ δ, σαν ἠδ βίμη] οἵ θθηθἢοϊατη μγεθβίθβ, Βα ] 616 ἐθ τα πἰ πυθ 8}}}- 
κα ἀπσαηί, Βυγβὺβ 51, ἀσῃλ σαν 8 πὰ Οὐΐο ΡΥ β, ̓πρα 1ρ515 ΠΟῚ 
ἐπ ροϑιογῖβ, ααὸ τηϊ ὃ 56 ᾿πβο θυ ρογαηΐ, νάθ πὸ {ΠΠ τηαρὶβ δαπι αυὰνῃ 
Ὧ05 τη0600, {01 5ἰηΐ δα πιδηΐθη βᾶπαμῃ γονοσαπαϊ. Αἵ 66Ὸ πἴδ ρχοίθοϊὸ, ἴἢ- 
αυϊὶ Οὐγγιδ Θ᾽ απο] τ] ΠΙ5.γ15, ατ05 βοῖαπὶ πϑοδββίϊαίθ οοασέοβ δίαϑ τηϊἠὶ 
Ὀγεδϑίαυθ Ορθσᾶ5, πη] ὰβ ΠΘΠΤΘΙ τπιδυιγιπὶ ἀΥΡΙΓΓΟΥ : 105 δαΐθηι δ δ άνοι- 
ἴργ6 ν: ἀθυθσ, 6Χχ θοπονοϊθηςᾷ οἱ πιθὶ ἀποσθ, ἴῃ 14 αιοα ἕδοΐο 5ὶϊ Ορὺβ ηεδοιεη 
δῖπη ᾿Που 6 ΓΘ, πο 5 ΘρΡῸ (θη αιιοπίθβ οἰϊαπι ἰαἰασι πη πλ6 ἴα οἰ "5 ΘΙ ΒΕ ΙΠ10, 
«υὰἂπι 605 4 π6 φιξάθηχ οὐθεϊηΐ, σαπγυΐατὸ τἀ πηθη οηγηΐα δα πιμηεγα 
φοδοί! ΘΧρίογο βίαἀθαης. Αὰ πεθὸ ΤΊρταποβ, Α ααΐθιι5 δυέθμι, ἱπααϊΐ, ἀπιο- 
ΤῸΠ ἰαηΐαπι παπᾶ σοηβοαιϊδγ!5, φαδηταιη ταοεὸ Εἰ] Πἰσοΐ ἃ ποθὶβ δα ρῖβοὶ ἢ 
ΑΌ 1115 ἃ ἰίγου, αἱὲ σψγεδ, αὶ πὐηιγαηι ππασαμι ᾿ξὰ Ποβα ἢ ἐαογῖπὶ ἐπὶ ἤϊε 
ΔΠΙΠΊΟ ; 51 ν 6} 1} θὸ5 θοποῇοϊο δάβοοσο, απθιπδαμπιοά πηι ἕὰ Δ ῃ1, οἴ ἰπῃ νῸΚ 
Βεποἤοίυμπη οοηῃΐδγδμ, πουίατῖβ. Νυμα, Ουτθ, ροβϑὶβ, ἰμαυαϊ, φῃιθηαυδτη πος 
ΤΟΙΊΡΟΥΘ ΓΘΡΟΥΓΘ, οαἱ ἑαπΐα στα ἢοατὶ αιθᾶ85, αυδηΐα τηθὸ ραΐιὶ ἢ Ῥυϊτηυπι, 
ἰηαυϊί, 51 (6 115 δ αιῖθπν νἵνογο δίη85,) (αὶ πα!]ᾷ 16 αῇδοουϊπὶ ἰη)υγϊᾶ, α08}} 
πὶ ΘΧ᾿ δι πηὰ5 {161 Πᾶς ἀο τὸ σταίίατη παρὶταταπι ἢ ἀα] ἰΐθπι ἢ 51 ΠΠΡΘΓΟΒ ἱρϑὶ 
οἵ ἀχόύθη ΠΟῚ δ Ἰπλὰ5, αἰιῖ5 60 (6 ποηλῖηα πιᾶρὶβ αἸΠσοῖ, ααὰμ ααΐ [υΓ6 510] 
85.μ08 ΘΥρὶ ροΐαϊδβα ρυῖαϊ ἢ ἂπ νογὸ ὉΠΏμ ῃδβιϊ οὐἱϊ σγανίαβ, αυὰπη ΠΟΌΪ5. 
Τυταγσαπι 5ζ, δ ΑὙπηθΒἸουτ ΓορΉτ ἢ) ποτὶ ΟΡ ποτρ ὃ σα Ρτορίογ οἰΐαπη ποὺ. 
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ἣ ἡμᾶς ; ἐχϑν " χαὶ τᾶτο; ἔφη, δῆλον, ὅτ! ὁ μάλιςω λυπόμενος 
εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη, ὅτος χαὶ λαξὼν τὴν ἀρχὴν, μεγίξην ἄν 
σοι χώριν εἰδειη. Ἐ δέ τι σοι; ἔφη; μέλει χαὶ τῷ ὡς ἥχιςα τε- 
σαραγμένω τάδε κωταλιπεῖν ὅταν ἀπίῃς, σκόπει, ἔφη, πότερον. 
ἂν οἴει ἠρεμεςέρως ἔχειν τὼ ἐνθάδε, καινῆς γενομένης ἀρχῆς, 
ἢ τῆς εἰωθυίως χωτωμενόσης" εἰ δέ τι σοι! μέλει χαὶ τὸ ὡς πλε- 
ίξην σρωτιὰν ἐξάγειν, τίνα ἂν οἴει, μᾶλλον ἐξετάσω! ταύτην 
ὀρθῶς τῷ πολλάχις αὐτῇ χεχρημένϑ : εἰ δὲ κωὶ χρημάτων δεήση: 
σίνας ἂν ταῦτα νομίζεις ἐχπορίσαι χρεῖττον τῷ χαὶ εἰδότος 2, 
ἔχοντος πάντα τὼ ὄντα: Ὦ ᾿γαθὲ, ἔφη, Κῦρε, φύλαξαι μὴ 
ἡμᾶς ἀποξαλῶν, σαυτὸν ζημιώσης πλείω ἢ ὁ ποτὴρ ἠδυνήθη 
σε βλάψαι. “Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν" 

Ὁ δὲ Κῦρος ἀχόων ὑπερήδετο, ὅτι ἐνόμιζε σεροωίΐνεσθωι πάν- 
τὰ αὐτῷ, ὅςωπερ ὑπέσχετο Κυαξάρει πράξειν" ἐμέμνητο γὰρ 
εἰπὼν ὅτι καὶ Φίλον οἴοιτο μᾶλλον αὐτὸν ἢ πρόσθεν τοιήσειν. 
Ἔκ τότε δὴ τὸν ᾿Αρμένιον ἐρωτῷ, Ἢν δὲ δὴ ταῦτα πείθωμαι 
ὑμῖν, λέγε μοι σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αρμένιε, πόσην μοι φρωτιῶὼν συμ- 
σέμψεις, πόσα δὲ χρήματα συμβξαλῇ εἰς τὸν πόλεμον ; ἸΤρὸς 
᾿φαῦτω δὴ λεγει ὁ ̓Αρμένιος, Οὐδὲν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἔχω ἀπλέςε- 

3 - ε ’ Η . Ν ἢ “- ᾿ , ρον εἰπεῖν, ἐδὲ διχωιότερον, ἢ δεΐξω; μὲν ἐμὲ πᾶσαν τὴν δύνωμιν 
σὴν ὅσαν, σὲ δὲ ἰδόντω, ὅσην μὲν ἄν σοι δοχῇ ςρατιὼν ὄγειν, 

αἷΐ, Ῥουβρι αν: δϑί, θῦτὰ (αὶ τη 65.155] πηὸ Ἰαίαγι5 511 56. ὑδρθι ΠΟ 6586 
χηχιτηδτη Εἰ] σγαίίδτη ἐπ ὈἸτυγ τ, δὶ γα ροσίη ἃ ἐδ πηροίγανου!. Θυδὰ 51 
οεἴαια ΕὈῚ οὐχ 6ϑί, Ἰηαυϊέ, οὐ ἢ65 τ65 αὐᾶἂπι τἸηἰπιὸ υγθαΐαβ, ἈΌῚ (1566 556- 
τίβ, γε πασᾶ5 τὰ ἀο! ρογαίᾶ, ᾿παυϊ, υταπὰ ἑαπαάϊεηι οχ᾿βιϊηιαβ γα ] Πογα Πὶς 
ἴοςεΐ ἑπξαγα ογηηΐα, ἤοναΐο πη ΡΟΥΪΟ, 80 υιϑιίαΐο γϑιηδηθηΐθ : αὐδα 5] οἴίατα (0 ] 
οὐγϑδ 681, αἵ ΘΧΘΓΟΪ ΠῚ} ΔΙῚ 155] ΠῚ δ 1085, ΠΠΘΙῚ ΘΧ᾿ ΒΕ πὰ 5 Πτ|}5 ἀΘ] οί; 
τοοιὰβ Πα ϊτασιτα, αυἂμη 4] 60 5εβρ δ δϑί ὑϑι5 Ὁ 51 ρϑουηϊδ αἀποαμθ ἰδὲ 
51: Ορυϑ, 4005 πηϑ 5 σοηΐδοίυτο5 παης ριυ85, αὐδτη αἀαἱ οἵ "πον! οἵ μαθοΐ 
«υἱοαυϊά ἑφουϊίαίυτη λ75 ἐπ ἰοοΐβ οβϑὶ ᾿ ΟΥτθ, ἱπαυϊ, ορίϊπιθ, σαν πὸ ΠΟΡῚ5 
ΤΉ 5515, τη] ΟΥἹἿ (οἰ θϑυτη ἀθ γἸπηθηΐο δἀῇςϊαβ, φαὰπι αὰο αἀβορα 6 ρδίοσ ἢϊὸ 
πιθι8 Ῥοϊυϊδοοί, Ἡυὐυβηηοα! ψμαίίζηι ρτοίεγεθαϊ ΤΊσγαπδδ : 

Οὐυτὰβ δυΐθι ἤεος θα Ίθη5 τηϊτοό ἀοἸδοίαθαίαν, αυδά ἀρ Γαγοίαν οηληϊα 
518ι᾽ σοπίδοία 7αηλ 6558, αυεθ ΟὙΑΧΑΥΪ (αοίυγαπη 56 Τϑοδρογαΐ : ΠᾶΠὶ ΑἸ ΧΙ556 

Ϊ ΘΧἰ ΒΕ ΠΠᾶγ6 56 [ταγυση υἱ κ4γηιθηῖι8 ΔτΑΙΟΙΟΥ 10515, αυὰμῃ δηϊοὰ 
αϊϑεεῖ, 808, γοἀάογοίυγ, Τΐααθδ ἀθίησθρϑ Αὐγπθη πὶ ̓ ρϑυγ ῬΘΓΟΟΙ- 
ἰλίυβ 65ῖἴ, δ᾽ νοῖ5, ᾿παυϊί, ἴῃ ἢ15 ΤΟΎ θΊ ρΌ 556 10, (ἰς τα Ϊῃ], ΑΥΤΊΘΏΙ6, αυδη- 
{απ ΓΕ 5ΒΕ1015 65 Θχογοϊ απ τηθουτ; αυδηίάϊησια ροοιπῖδ δα ποὺ ΒΘ] ]μπὶ 
οοηίογοβ ἢ ΑἈὰ πος γοβροπάθηβ Αὐτηθηΐιβ, ΝΙΏΙ], Ουτο, αἰΐ, βἰπιρ]!]οἶυ5 πθὸ 
ταυΐιβ αἀυοά ἀΐσαπη Παθθο, «ὰχῃ υἱ σορίαβ ηυΐδὲ αὰδὲ δἀδιιηΐ ΟἸΠηΒ5 οβίθι- 
ἀαπη, οάβαιδ αὐδὺ υὉ] τι ν] ἀοΥ]5, οχογοϊ(απι αυσηίαμῃ ἘΡῚ νίδυπι θυ ἀΡα.:- 

ἃ Καὶ τοῦτο, δ6,1 Εἰχ. διηοηδαίίοηθ. 8.6- αύδγη Ἰδοἰ]οηδὴ ἀροτίδ τηθηάοϑαϊη θη» 
ηΐ, γεΐοσϑ ΕἰὈσῚ δποίοτιαία τηχηϊᾶ, οἰανὶιβ τ οιποπααγοῖ, ἴὰ πιδυ βίη ῬΥΘΡΟ- 

Οἴσπῖπο 510 ἰοροπάππι ἀΥθιίσου, Ψυϊκὸ, 5 οηογα ἐκ πϊὸ σϑηϊίῖγο ὑγ χη; δἰσλυϊ 
δγϑί.--.... -....» τρήγυ, ἔβη. δηλονότι. ὅσο ΠΆΓΩ δῆλον ὅτ: «Οὐ ΡῊ 9, 
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σὴν δὲ χαταλιπεῖν, τῆς χώρας φυλαχήν. Ὡραύτως δὲ περὶ 
χρημάτων, δηλῶσαι μὲν ἐμὲ δίκαιόν σοι πάντα τὰ ὄντα σὲ ὃ 
σότων αὐτῶν γνόντα ὁπόσω τε ἄν βόλῃ φέρεσθαι, καὶ ὁπόσα, ἂν 
βάλῃ καταλιπεῖν. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ἴθι, δεῖξόν μοι ὁπόσα 
σοι δύναμίς ἐςι, λέξον δὲ χωὶ πόσα χρήματα. Ἐνταῦθα δὴ 
λέγει ὁ ᾿Αρμένιος, Ἱσπεῖς μὲν τοίνυν τῶν ᾿Αρμενίων εἰσὶν εἰς 
ὀχτακισχιλίθς, πεζοὶ δὲ εἰς τέτταρας μυριάδας χρηματα 
δ᾽, ἔφη, σὺν τοῖς “ησουροῖς, οἷς ὁ πατὴρ χατέλιπεν, ἔςιν, εἰς 
ἀργύριον λογισθέντα, τάλαντα πλείω τῶν τριςχιλίων. Καὶ ὃ 
Κῦρος " ἐκ ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ εἶπε, Τῆς μὲν τοίνυν ςρατιᾶς, ἐπεί 
σοι, ἔφη, οἱ ὅμοροι Χαλδαῖοι πολεμῶσι, τὸς ἡμίσεις μοι σύμ.- 
πεμῶε᾽ τῶν δὲ χρημάτων, ἀντὶ μὲν τῶν εντήχοντα ταλάντων, 
ὧν ἔφερες δασμὸν, διπλασίονα Κυωαξάρει ἀπόδος, ὅτι ἔλιπες 
τὴν φοράν ἐμοὶ δ᾽, ἔφη, ἄλλα ἑχατὸν δάνεισον ἐγὼ δέ σοι 
ὑπισχνοῦμαι, ἂν Θεὸς εὖ διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ἂν ἐμοὶ δανεισης, ἢ ἄλ.- 
λα πλείονος ἄξιω εὐεργετήσειν, ἢ τὰ χρήματα ἀπαριθμήσειν, 
ἢν δύνωμαι ἣν δὲ μὴ δύνωμωι, ἀδύνατος ἂν φανοίμην, 
οἶμαι, ἄδικος δ᾽ ἐκ ἄν δικαίως χρινοίμην. Καὶ ὁ ᾿Αρμέ- 
νιος, Πρὸς τῶν “εῶν, ἔφη, ὦ Κῦρε, μὴ ὅτω λέγε" εἰ δὲ μὴ, 
οὐ ϑαῤῥοῦντά με ἕξεις. ἀλλὼ νόμιζε, ἔφη, ἃ ἂν χατα- 
λίσης, μηδὲν ἧττον σὼ εἶνωι ὧν ἂν ἔχων ἀπίης. Ἐϊεν, ἔφη ὁ 

οϑ, ΕΠ τὴ δυΐθηλ ΓΘΙ 415, 4] τΘρΡΊΟΩΪ ὨΟϑΓο ὈΥρΟβιϊο δῖ, Πππάθ ἀξ 
ῬΘΟουη:5 ἑαπυχη δβΐ τὶ αᾶ5 παῦθδηι ΕἸ] ἀθείαγθηι ; ἴὰ δαΐθιη, Βυση πᾷ ΘΑΓΌΤΩ 
“ΟρηϊΆ, ΟΧ 115 απιδηίαπι ν6}15 δα ΐθγαβ, αιδηΐαμη ν 6118 γθ παυδ8. ἘΠῚ ΟΥτι5, 
Ἄρα νετγὸ, ᾿πα1ϊ, οϑίθηαϊο απαηῖϑα {ἰδὲ β᾽ηξ οορὶδθ, ααδηξήμησιιθ ρδοιηῖ85 
μά θθᾶ5 ἀϊοῖῖο. Ἠὶς Ατπιθηΐαβ, Ε αυϊίο5 ογσὸ, Πα ΑΥΤΩΘΠογΏ μη, ἰδγὸ βιιπὶ 
Οσίϊο5 τ 1]16, ρϑάϊο5 φυδαάγαρίοβ τ} }}6 : ρΘοΌηϊδΡ νογὸ ΞιπΏγαα, ᾿Π ΘΕ, ΟἸΠΠῚ 
Ἐποβδιγῖβ, 405 γα αἱξ μαΐογ, οθϑί, δὰ ἀγρθηΐαμῃ γοαδοΐδ, {γθι15 (αἰ ΘΠ ΟΥ Ιη 
τα] θυβτηαοσ. ΕΠ Ονγσιβ ΠΙΠ}} οὐποίαϊιβ, αἰχὶῖ, [)6 ὀχϑγοῖϊα ἰρίζυσ, φυδῃ- 
ἀοᾳυϊάδηῃ, Ἰμαιῖ, ΟΠ] άθὶ δηππιὶ ὈΘ᾽ πὰ {01 ἑδοϊαπὲ, μᾶτγίθπν αἰ πη ἴδῃ} 
τη ϊῃ] Δα] Πρ πα δὴ πτϊο : ἀθ ρθουηϊᾷ νογὸ, ργὸ 1] θπεὶβ φαϊπαυαρίηΐα, 4185 
τι θυ ποτα ϊπ6 Ὀοπάθθα5, ἀπρίιμ ΟΥ̓ αχατὶ βοϊ νιῖο, ργορίογεὰ ηαδὰ 5οϊυῖῖο- 
ἩΘΙῺ ΠΟΡΊΘΧΘΥΪΒ  τΪΠ] δαΐθιη, αἰΐ, πιυιταὸ οθηΐιμη αἰΐογα ἀδίο : θὲ ΡΓῸ 15 4:8 
τη] ταυτὸ ἀράουϊβ, Θρὸ Εἰ] ΡΟ] σθου, νοὶ αἰϊα τηθ, θ6ὸ θεπὸ ᾿μναπίθ, θ6- 
Ὠθβοῖα ῥἱαγῖ5 ἑοβχηδηάὰ ἐγὲ ἔθ σΟἸαἰυσιμ νοὶ ἰρβαῖι ρϑοπηΐδῃν αϊπυμηθγα- 
τα γα πη, 51 αυ!άθια ροΐθτΟ : 5] δυυῖθην ΠΟῊ ροΐαγΟ, ργϑοβδίϑιημεἰϑο Πἰ ΤΩ Γμ 59 6- 
διπῖς ἱτρδν 6556 νἱάθαυ, ἐμ) υϑέϊιβ μαι σογἐδ ἸῸγ6 ΘΧ δε ΠΥ] ροββα, Εἰ 
Αὐηθηϊὰβ, ΟΌβθοτο 16 Ῥγοίδοϊὸ, Ογτγρ, ἱπαυϊὲ, αὐ πὸ 5ῖς Ἰοαυαγῖβ ; δἰϊοχαΐπη, 
6ΙῸ {01 Πάθηιὶ χηϊπιὰβ δηΐπηο ; 5θαὰ σοίϊης ΘΧἰβε η65, αἰΐ, φυδβουηααθ το ϊαι6-- 
Υἷβ ρεσιπῖας, ὨΪΠἾ ΠΟ τη ἰπὰ8. 6556 αἴσῃθ 1185 βἰπί αυδ5 Πΐης δοῦμε δυΐδγαβ. 

8 Οὐκ ἐμέλλησεν) Ὑεΐρο, ἠμέλησεν ἱηορίδ, ἐμέλλησεν οσοῃεοηιῃΐ; φαυῖθιι5 ἴὰπι γ858 10" 
ἈΠΘΡἤΔπης οἱ ΤιΘ πολυ ῖς ἄρ γοθοποπο. «5. τὴ ΜΈ, ΒΟΩ]. δαἀϑερυϊαΐαν. 
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Κῦρος" ὥςε δὲ τὴν γυναῖκα ἀπολαξεῖν, πόσα ἄν μοι κεήματα 
δῴης ; Ὁπσόσω ἄν δυναίμην, ἔφη. ΤΙ δὲ ὥςε τοὺς παῖδας ; Καὶ 
"ἀντὶ τότων, ἔφη, ὁπόσα ἂν δυναίμην. Οὐκᾶν, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ταῦτα μὲν ἤδη διπλάσια τῶν ὄντων. Σὺ δὲ, ἔφη, ὦ Τιγράνη. 
λέξον μοι ὁπόσα ἂν πρίαιο, ὥςε τὴν γυναῖκο, ἀπολαξεῖν. (Ὃ 
δὲ ἐτύγχανε νεόγαμός τε ὧν, χαὶ ὑπερφιλῶν τὴν γυναῖχω.) 
Ἐγὼ μὲν, ἔφη, ὦ Κῦρε, χὧν τῆς ψυχῆς πριαίμην, ὥςε μήποτε 
λατρεῦσαι ταύτην. Σὺ μὲν τοίνυν, ἔφη, ἀπάγξε τὴν σήν" ἐδὲ᾽ 
γὼρ εἰλῆφθαι ἔγωγε αἰχμάλωτον ταύτην νομίζω, σᾶ γε μὴ 
πώποτε φυγόντος ἡμὰς. Καὶ σὺ δὲ, ὦ ᾿Αρμένιε, ἀπάγϑ τήν 
τε γυναῖχω χαὶ τὸς παῖδως, " μηδὲν αὐτῶν κωταθείς" ἵνω εἰδῶ- 
σιν ὅτι ἐλεύθεροι πρός σε ἀπέρχονται. Καὶ νῦν μὲν, ἔφη, 
δειπνεῖτε παρ᾽ ἡμῖν" δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε ὅπ ὑμῖν ϑυ- 
μός. Οὕτω δὴ χατέμειναν. 

Διασχηνούντων δὲ μετὼ τὸ δεῖπνον, ἐπήρετο ὁ Κῦρος, ΕΠπέ 
μοι, ἔφη, ὦ Τιγράνη, πᾶ δὴ ἐκεῖνός ἐςὶν ὁ ἀνὴρ, ὃς συνεθήρω 
ἡμῖν καὶ σύ μοι μάλω ἐδόκεις ϑαυμάξειν αὐτόν. Οὐ γὰρ, 
ἔφη, ἀπέχτεινεν αὐτὸν ὁτοσὶ ὁ ἐμὸς πατήρ; Τί λαξζὼν ἀδιχοῦν- 
τα  Διαφθείρειν αὐτὸν ἔφη ἐμέ. Καίτοι, ὦ Κῦρε, ὅτω καλὸς 

Ἐπβίο, ἰπᾳυῖὶ ΟὐὙὐταβ ; νογὰπι αὐ ὈΧΟΥΘΩῚ γε ρ 855) ἀαδηΐιηη ΤΣ ρΘΟιΠΪ86 ἀ6- 
ἀοτῖβ ἢ Θιυδηίυτη το ἱπὶ (ὰοτῖῖ ἀαπαὶ ἰαουϊία5, ᾿παυ. Θιμ!α, αἵ Προς ἢ Ῥγὸ 
ἢϊ5 οἰΐαπι, αἷΐ, αυδηΐαηιν τηΐῃὶ ἔπους ἀαπαϊ ἰασαϊίαΒ. ΕἸρὸ ἴᾶπὶ ᾿δθ ἀπρῖο 
ΔΙΎΡΠΙΟΓ65 ἐπουϊηΐ 115 α185 τὰ ροβδϑιάθ5. Τὰ νογὸ ΤΊργαηοβ, ᾿παυ]ΐ, αἷς ταὶ 
Πυδηΐὶ τϑαάϊπιογοβ, αὐ ἀχόγθγῃ {01 τϑοῖρογα ᾿Ἰοθγοῖ, (15 δαΐθπη πονὰβ χης 
Ἰοτιὃ πηλγϊτι15 ογαΐ, ὩΧΟΥΘΙΠΟΠ6 5ΌΠΙΠΙΟ 8ΠΊΟΥΘ ΠΟΙ Ρ]θοἰθθαίγ.) ἘΠ αυ πη, 
Ογτα, ἱπαυϊέ, νοὶ δηϊπιο ρυθίο τη 85 γθάθιηθυῖμη, πὸ ὑπαυᾶπη ἤδθο βϑυνι- 
ἴρμῃ βεγνίαί. Τὰ ρίαν, ᾿παπ1 Ογτχιδ, ἰσαπὶ Δ ἀποΙΐο : ΠΘ.Π6. Θηΐπλ Θδηὶ 
6ρῸ 88η8 ἴῃ σδρίν!ἐαΐοπι ψ θη 580 ΔΥΡ ΓΟ, ἀπᾶπαο {πὰ απ!ἀθηὶ παπαπᾶμη ΠῸ5 
ἀοβογυϊβε, Τὰ αᾳυοαμθ, ΑΥηθηἶΐθ, ἴδ πὶ ὑχοῦοπὶ αὰπι ΠΠΠθ61Ὸ5 Δραποϊίο, 
ΔΆ] ΠΟ ρτὸ 115 ργϑίῖο βο]ιίο : αἱ 58 ΠΠθθγοβ δά (6 νϑηΐγα βοίαπί. Α΄ πὰης αυ]- 
ἄθηι, ᾿παυϊέ, ἀρ ΠΟ5 οορπαίο ; βαπιρίᾷ νεγὸ σοθηᾶ, αὐ δηΐπιο νϑϑίγο 110 ]1- 
ἴμτη ογῖί, ἀἰβοθαϊθ, Αἰαπο ᾿(ὰ πιαηβογαηίΐ. 

Οὐπη δὐυΐοπν ἃ οο»πᾷ ἴῃ Δ θογηδοιΐο νϑυβαγθηΐαγ, ἰπἰουτοραη5 ὕγτυβ, Ὠ]α 
τη, ᾿ΤΊρταποβ, ἱπαυϊί, υδὶ (ἀπά θπῃ οϑί νἱγ 1116, αἱ ποθίβοιιπλ νθηδυὶ 50] 6θϑΐ : 
τὰ αὐϊάθπι τα ϊηὶ ν᾽ ἀθθατῖβ δατα ρἢ τ πη ὰπι δά γαϊγατὶ. ΑἼΠοη, αἷξ, ραΐοσ ἢΐς 
ΤαΘῸΒ δὰπὶ οσοΙαἷ ἢ ἴῃ αὐὸ ἀθρυθποηϑιτη ἰδοίποῦο τπαΐο ἢ Ὀισοραΐ τηα ἃ 

8 Καὶ ἀντὶ τούτων] ΑἸΐε γοοαοτη τούτων ἴῃ οἷανι8 ἀ6 ργῆξοπάδ μυΐο δοηϊεἶνο ρῥσα- 
γυϊ σοί ἔετὰ οτηηΐδυβ ἀδοβέ ρυθροβιΐο. ροϑιίοης αἰϊααδ, ἀντὶ 501}, γ 6] ὑπὲρ, Θοηδ6ῃ- 
βίερπδηυϑ οἵ 1μουποϊανί9. γ8] ὑπὲρ γ61] απ: βοΐ οἵ ραυὸ βυρτγὰ, ἀντὶ ποηϊίνο 
ἀντὶ δἀἀεηπάστα Ραΐαηξ, Ἐοτυτ οσηϊοοῖΐα- τούτων ἰϊάογη Ῥγθροηθηάϑιηη τποημουηΐ. 
ΤΆΒ ΒΟΟΌΪΌΒ, ἀντὶ 1Π οχίσπι γοσορί : ααῷ ϑ85.6ἀ νυ]ραίατη ἰδοίοποι ἐπουὶ ροίοϑβί 6] Π]}Ρ- 
ετηοπάδίίο 5οηΐοηία ποοδοθασία υἱδοίαγ; 5815 ρυωροβίοηἱ5, Αὐ1ο 9 μαῦ ἩμῊι ἢε- 
πῖδὶ 415 ΟΠ ρβίη ῬΥΔΡΡΟΒ ΠΟ" 8. ποῸ Ἰοοο τηοβίμοηοβ οοάθιη ρϑηϊῖνο οὐτὰ δοάρῃηι 
βἰδίιιογε π|λ}1}, υἱ ΠΟ ΠΟΙ βίου βἰ( ὑγοχηρίϊόγ- νόγθο 1508 οδί, ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας"---ττκατα- 
46 Ἰοφυσησὶ γαΐο, τίθησιν αὐτῆς τὰς εἴκοσι μνᾶς τῷ τε Εκράτῃ "ὦ 

Ὁ Μηδὲν αὐτῶν, κο.} ΘΙ ΘΌΠΔΠ115 ΕἸ ρυη- τῷ Τιμανοοίδη ἐπ᾽ ἰλευθερίᾳ. Ὁ, 805, οἱ 
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χοϊγωθὸς ἣν ἐχεῖνος, ὡς χωὶ ὅτε ἀποθνήσχειν ἔμελλε, προςχωλέ- 
σᾶς με εἶπε, Μή τι σὺ, ὦ Τιγράνη, ἔφη, ὅτι ἀποχτενεῖ με. 
χωλεπήνῃς τῷ πατρί" ἐ. γὰρ χοκονοίρ, τινὶ σὅτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ 
ἀγνοίᾳ, ὁπόσω δὲ ἀγνοίῳ ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνοσι, πάντα 
ἀχόσιω τοῦτ᾽ ἔγωγε νομίζω. Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐπὶ τότοις εἶπε, 
Φεῦ τᾷ ἀνδρός. Ὃ δὲ ᾿Αρμένιος ἔλεξεν ὅτως, Ὦ Κῦρε, ἐδ᾽ 
οἱ ταῖς ἑωυτῶν γυνωιξὶ λαμβάνοντες συνόντας ἀλλοτρίθς ἄν- 
'δρας, ὃ τῦὅτο οἰτιώμενοι οὐτὸς χωτακτείνοσιν ὡς " ἀφ ογεςξέρας 
ποιϑυτὰς τὸς γυναῖκας ἀλλὰ νομίζοντες ἀφαιρεῖσθωι αὐτὸς 
τὴν πρὸς ἑωυτὸς φιλίαν, διὼ τῦτο ὡς πολεμίοις αὐτοῖς χρῶνται. 

ἦρ50 σογταρὶ. Αἱ νεγὸ, ὔγτθ, δάθὸ ργεθοίασιιβ ποπεβείβαιθ ογαῖ, αἴ μη 
οἴλδ πη ΟΠ} ΠΟΥ ΓΕΒ Γαΐ, ἈΓΟΘΒΒῖ[0 τη] ἀϊοογοὶ, ἸΝὸ ἐπ ραῖγὶ, ΤΊρταποβ, ᾿ι- 
αυϊῖ, φυϊάααγα βισσθηβιιουῖβ, αι πη6 τηοτίθ χη ἀνουϊξ : ΠΟῚ δηΐηι ἢος δχ 
ταδί ον οἰ θη ἃ, 56 ἱρπογδηιᾶ, ΓΔ οἷς: ααεδουπάμθ νογὸ ρ6} Ἰρπογαπίϊαπι ρθο- 
οδηΐ ΠΟμΊΙη65, δα ομληΐα Ὀγεοίθυ' νοϊμηίαΐθτη οοηιηνεξὲ Θαυϊάθιη ἀὐθγοσ. Ἂς 
Ογτὰβ Πὶς αἰϊ, Πθτῃ ἀμαίθηα νἱσιμη, ἐπε στ γπογέο ρογοηιρέιῃ" ΑΥὐταθηϊας 
διΐομα ἴῃ ἢθης πιοάπχῃ Ἰοαυμΐι5. οϑί, Νϑο 1], Ογγο, αὰϊ νἱγοβ αἰΐοβ οἴιπὶ 
ὈΧΟΥΊθῈ15 5115 αι! Ἰαγ δ νθυβδηΐθβ ἀθρυθῃθηάπηΐ, οὐ πᾶπο οαΐραμη θοὸς ἰη- 
τουβοϊαηξ, σαὸα πιϊη δ πιοἀοβίαβ γα ἀδηϊ ἸΧΟΓΕΒ βιὰ : 5δα συδά οχἰβεϊπηθης 
ΘΙΠΟΧΘπ δ. 5101 ἀφ ϊζαπι ργθυῖρογα, Ἰἀοϊγοὸ ργοὸ Ποβιθιιβ {Π05 μαθθηὶ. [Π- 

Ἡο . Ἐγαπῳ. ΑἸῖα, ἀχϑιηρὶα Ἀὰϊςο βἰσαὶ πα 
ὃ Βιιάφοο ῥγχοϊαία νἱ 4688. 

8. ᾿Αφρονέξερας, δ. 6.1 ΝΌΟΝ ὍΠΟ χποᾶ0 ἰ6ΒῚ 
δχροῃίᾳαβ βοϊθηΐ ἢ8ο6 γοσρα. [ωθιη0]8- 
νἱὰ5 γαῖ ΠΟ 6586 ΒΟΥ γΆΤΩ, ὡς σω- 
φρονεςέρας, πονοῦντας τὰς γυναῖκας, Οὗ ΞΘΥΤΏ8- 
ὨΔΤῚ ΆΠΟ βϑηΐθηϊ τη, φιδά ηιαρὶδ ὑγυ εἰ ἢ- 
δοηΐο5 τεάάανι πον 65 διιι8, Θαἰβγηαί. ἘΞῸ 
νογὸ βίθρῃδηο δὲ Ῥογίο 1ϊθϑηϊ ὰβ δάβθη- 
ἰϊοσ, 4} ΧΟΠΛΟΡΠΟηΐθ μι Βουῖρβῖ556 Ραϊδηΐ 
ἀφρονες ρας, ἰὰ 65ὲ, ἰηἰογρτοΐ Ῥοσίο, ὠεηιετυ- 
ἐλογο8 ἃ. φγοϊπηαὲ ἐηιηιοι(εδέζογεϑ, οἱ ἔη, Ῥεγι6- 
γτέηι, 6 5 Ἰ Εἰγηὶδ τλαυ 18 οοηΐθρ 15, ργοοϊὶυΐ: 
οΥγ65. Ἐδῃο βυδη οοηϊδοιιγϑιη ῬΟΥᾺΒ Εδτι- 
σὶρ 18 ἀποίογϊαίς σοη ντηδῖ, 4αϊ τὴν ᾿᾽Αφρο- 
δίτην ἀπὸ τῆς ἀφροσύνης, ἰἱ. 6. ἃ ἀεηιεηϊᾶ, το- 
γλθὴ ἀδάποίατη ὨδΌυ 556 οδηϊδ, 8516 Θηϊπὶ 
"116, ἐν Ἐρωάσι, γ. 989. οἱ 564. 

Τὰ μῶρα γὰρ πάντ᾽ ἐςὶν ᾿Αφροδίτη βροτοῖς" 
Καὶ τὔνομ᾽ ὀρθῶς ἀφροσύνης ἄρχει ϑεᾶς. 

(δι νοοὶβ ᾿Αφροδίτη Ὠοία ΠΟΘΙ γϑϑρὶ- 
Οἴθη5 ῬΉΥΠΙΙῚΧΒ τ ττ---ἢ ὡς Εὐριπίδης, 
συ, ὑπονοεῖ, διὰ τὸ τοὺς ἡττημένος αὐτὴς 
ἄφρονας εἶναι. Ὁ. 197. οὐϊῇ. ««ἤγηιϑὶ εἶ, ῬτορΡίου 

ἐτηρυπἀθ ηὐϊατῃ δυιίθσα, εἴ Ῥγορίθυ ΤΡ ΏΔ. 
ψοσὰπῃ δ Πηϊϊαΐθη,, αιεΒ ἰπΐδι ὡς σωφρονες ἐ- 
ρας, δἰ ὡς ἀφρονεςέρας ἰηϊοτοθαϊξ, ἰὙΡΟοδτἃ- 
ῬΠῈ8 πὶσ νἱάσίαν ογγᾶβϑθ. αἰὐδα δυῖοπὶ 
ὙδΘΩῈ5 δὰ ἱπιταοάοβίι μι νἱΐδο πο πιι5, δὰ ἀ6- 
τηοηῃξίατη, 86 ᾿πδαθατη ὨΟΥΉΪη65. Δαϊραί, 
οἂπι Δ}}} συ} Ῥανῖθιβ Ποο ἰοδίαπέιτ, (πὶ 
οἱ ΞΟΡΠΟΟΙΘ9 ἰὴ «πε σοηε Ρ. 96. οὐὐῥ, ΘΧΌΉ. 

ὉΠ ἀθ ᾿ην οί, ΑἸηοσὶβ υἱ Ομοσθτη γοῦθα [8- 
οἰθηΐθῃ ἱηίγοάποϊξ, δὲ Ἰηΐθν οοθέογα, ἢξθς 
φυοασαε αἰοϊί: 

---ὁ δ᾽ ἔχων, (τὸν ἔρωτα) μέμῃνεν. 
Σὺ καὶ δικαίων ἀδίκες. 
Φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώθᾳ. : 

ΘΟΒΟ]α, δὰ Ἰοσυτῃ : Οἱ γὰρ σώφρονες καὶ δίκα- 
(οι, οἵ μὲν ὑπὸ κάλλες γυναικῶν, οἱ δὲ ὑπὸ κτημά- 
τῶν ἐπιθυμίας, τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἠρνήσαντο. 

-- ἄμαχος γὰρ ἐμ- 

παίζει ϑεὸς ᾿Αφροδίτα. Υ. 801, εἰ 866. ὅ6ῃ»" 

8115 δια θη ΠΟΥΌ τη ΧΘΠΟΡΠΟΙ 8 ν ΓΟ Ό,α, 
6Χ τηϑηΐθ Ῥοχίϊ, Ὠἰο οὐὶξ : “ Θαυδιηδάχιο- 
ἀὰτη αἱ νἱγοθ 8}108 Θὰ 515. ἸΧοΥϊθι5 
ἰηΐτα ἀοῃλθβέϊοο5 ραγὶδίθϑ Ὠἰμν την ἕΆγΩ ]ϊὰ- 
ΤΙΘΥ δρθηΐθ8, οἱ οο]οσαυθηΐαβ ἀθρυθῃβηᾶ- 
πηΐ, 605 ἰηϊεγποϊπηξ, πο φαδᾷ 6δο5 δα]- 
ἴδγοϑ 6588 Ραϊοηΐ, ἤδαῖιδ αἰιδα 5185 τΧΟΥ 65 
ΔὉ 1118. δγὴ δουγαρία8, οἵ σοπβίργαΐδ5 81- 
Ὀϊτοηίατ, ααΐ δ ΔΙηογδιη γὙΘπογθῦτη ἰηοἷ- 
ἰαΐαβ ; φαδᾷ ἴῃ ΤΠ] γ65 ρα ἀϊοδβ, δὲ βαηὰ 
τηθηΐθ Ῥυϑοα 85 ταϊ ἰγηὃ οδαϊξ ; βθὰ ᾳφυοά 
Ὠὰς πὰ οοηδαθίπαϊη5 οἵ ΘΟ] οααϊογιιπα 
ἑαταΠαυταίο ἀθιαη ἸΘΕ τ 58 χηδτῖτβ 
ὩΙΔΟΥΘΙᾺ ΤῊΪη}ϊ, οἱ Ὁ 1}}15 δὰ δἱϊοβ ἰγϑὴς- 
ΤΟΥΤῚ ΒΕΒΡΙ ΟΘ Ὠλιισ, ΠΟ. ῬΥῸ Βοβεϊθ5. ἰιὰ- 
Ὀρηΐ:: 5ῖ0 δἰϊαμπλ 6θο, φαὶϊ δηϊτηδάνουξε θαπι 
Ια τ γπδιτη, ἰβέϊτι5 πουλὶ η 8 αἰδοῖ ρ πᾶ, ρτο- 
οοΡ 5416 59 αἰδοίῃ, εὖ βαθτι ργθοορίο- 
Το ΊΏ, ΤΩ 5Ὶ5 αυιϑυητη8 ΡΆΓΘὨ ΘΙ, Βϑρ᾽ οογοΐ, 
860. Δανηϊτοτοίον, ἐπν 85 ΒΕ Π|}}}}5 δοία5, 
λαξτόσχιις ἀοϊονθ βδσγοῖθιβ, ὨΛΠ ΤΩ ΘΥἕρΟ],ἢ 



ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑ͂Σ 1“. [80 

Καὶ ἐγὼ ᾿ ἐχείνῳ, ἔφη, ἐφθόνησω, ὅτι (κοι ἐδόκει; τὸν ἐμὸν υἱὸν 
ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλον θαυμάζειν ἢ ἐμέ. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, 
᾿Αλλὼ ναὶ μὼ τὰς ϑεὸς, ἔφη, ὦ ̓ Αρμέν!ε, ἀθρώπινά μοι δοκεῖς 

ἁμαρτεῖν" καὶ σὺ, ὦ 'Τιγράνη, συγγίνωσχε τῷ πατρί. 'Τοτέ 
μὲν δὴ τοιωῦτα διωλεχθέντες κοὶ φιλοφρονηθέντες, ὥςπερ εἰχὸς, 
ἐκ συνωλλωγῆς, ἀναξς ἄντες ἐπὶ τὰς ὡρμαμάξας σὸν ταῖς γυ- 
γωιξὶν, ἀπήλωνον εὐφραινόμενοι. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον οἴκαδε, ἔλεγον τῷ Κύρε ὁ μέν τις τὴν σοφίαν, 
ὁ δὲ τὴν χωρτερίων, ὁ δὲ τὴν πρῳότητο, ὁ δέ τις χωὶ τὸ χάλλος 
καὶ τὸ μέγεθος. ᾿ἔνθα δὴ ὁ ᾿Γιγράνης ἐπήρετο τὴν γυναῖκα, 
Καί σοι, ἔφη, ὦ ᾿Αρμενίω, κολὸς ἐδόχει ὁ Κῦρος εἶνωι. ᾿Αλλὼ 
μὼ Δι᾽, ἔφη, ἐκ ἐχεινον ἐθεώμην. ᾿Αλλὰ τίνα μήν ̓  ἔφη ὁ - 

᾿ψράνης. Τὸν εἰπόντα, νὴ Δίω, ὡς τῆς αὑτῷ ψυχῆς ἂν τρίαιτο, 
ὥςε μή με δολεύειν. ᾿Γότε μὲν δὴ, ὥςπερ εἰχὸς, ἐκ τοιότων ἀν- 
επαύοντο σὺν ἀλλήλο:ς. 

Τῇ δ᾽ ὑξερωίῳ ὁ ᾿Αρμένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ ςρατιᾷῷ πάσῃ 
ξενιῳ ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς ἑωυτῦ, ὃς δεήσοι ςρατεύεσθαι, εἰς 
τρίτην ἡμέρων παρεῖνοι" τὸ δὲ χρήμωτω ὧν εἶπεν ὁ Κῦρος ὃδὶπ- 
λάσια ἀπηρίθμησεν. Ὄ δὲ Κῦρος, ὅσω εἶπε λαξζὼν, τὼ ἄλλα 
ἔπεμψεν ἤρετο δὲ πότερος ἔξαι ὁ τὸ ςράτευμω ἄγων, ὁ παῖς, ἢ 
αὐτός. Εϊπέτην δὲ ἅμα, ὁ μὲν πατὴρ ὅτως, “Οπότερον ἂν σὺ 
χελεύης᾽ ὁ δὲ παῖς ὅτως, ᾿Εγὼ μὲν ἐκ ἀπολείψομοί σϑ, [ὩΣ] 

αἰεπι εἴ ἴρ56 111 μοπεῖμὲ ἰαν!], αφαδα ἔάσΕΓΘ 1] ντἸἀθγοίαγ, αἱ Α]]ὰ5 ταθαβ ἴρ- 
5.}Π| ΠηΔ 15 4αὰΠ) τη6 δά πιγαγοίαγ. ἐὺ Ογγὰβ 500} 1011, Ῥτοίδοϊὸ, ΑΥπηθηϊθ, 
παυϊῖ, πυπηδηϊτὰβ αὐ1ἃ ἀ6] 1 υ1556 νἹ θσὶβ : τάαπα αὐοὸ, ΓΓΊσΥΔΠ68, ἱρμοβεῖῖο 
Ραίτ. ΕΠ Πυ]υβπιοαϊ αὐϊάθηγ εμπη Ποὺ ἴῃ ἴθιηρογα ἰηΐθυ 86 (ἰββουιββθηΐ 
δὲ ἀιηδηΐου, υξ ΡῈ, εγαΐ, ἃ ΓΕσΟΠΟΙ ΔΤ ΟΠ6, 86 πυμζμο ΘΟΥΩΡΙΘΧΙ οββθηΐ, Παγ- 
τηϑηηαχὶβ υπὰ οὐπὶ ὈΧΟΙΙΌτ5 σΟΏ5ΟΘΉ515, [εοτὶ πα υοπογαηέ τϑαϊθϑηί. 

Οὐπι δυΐοπη ἀοπηιπὶ νϑηΐββθηΐ, Οὐυὐτὶ Ἀ]115 Βα ΡΙθΘη 81, ΤΟΥ ΕΓΔ 6 ΠῚ 8115, 
αἰϊα5 τηαηβαοί ποι, αἴαθ οατα ὨΟ ὨΘΙΩῸ ΡΟ ὨυἸ ἀηθτη 80 πηα]βίαΐθηι 
σοιηηθιποσαθαΐῖ, [0] βαπὸ ΓΊΡΤΑΙ65 πχόγϑχῃ ᾿πϊουγοραβραΐ, ΙΝαμ οἵ {0], Α1- 
τηθηΐα, ΡΟ ΟΠΘΥ 6558 νἴβιι οδί τὰ ᾽ Ῥγοίθοϊὸ, αἱΐ, {Πππὶ πο δϑρθοίαρδῃ).᾽ 
Αἴ αυσπ νοτὸ ἢ ἰηααϊ! ΤΊσγαηθβ. Ἐυτὰ ρῥτοίδοϊὸ, αυἱ ἀἸοοθαΐ δηΐμπηδ8 βιιδ᾽ 
Ὀγοῖίο 56 τοἀθιηρίωσγιχη, πὸ βουνιταΐο τ ἜσῸ βου τοίη, σὺ τσὴ ααϊάδιῃ, υἱ 
ΡΆΓ δγαΐ, γεθι5 ἢ} πη 06}1 τὐϑηϑασί5 αὐϊοί πὰ 586 ἀοάθγιηΐ. 

Ῥοπιυαϊὸ νογὸ Αὐτηθηϊυβ ουὐγὸ πηϊνουβόηθ. ΘΧΘΥΟΣ Ἢ πηπηθτα ἴδηαι 181. 
ΠΟΒΡΙ 115 τηϊβὶῖ ; ἃς πεῖς οαἸχῖ, απ! 5. ἴῃ τ ἀπὲ Θιπάμλιμη ογαῖ, οἵ του πα 
δα αἴθοπι δ δοβοηΐ : οἱ ροοιπίαμη ατᾶπὶ ροροβοογαΐ Ογγὺβ ἀπρ]]οαίαπη ἀἰηιι- 
ἸΠΟΓΑΥ, ΟΟὐὐττβ δυίοτῃ, ἀσορρίᾷ, ἀυᾶπὶ ροροβοθγαΐ ϑυμητηᾷβ, το] ῃλ ΤῸ - 
τη 511, βἰπηθϊαυο ᾿πίοτγοραν, ἴθ γ ὀχογοϊξιιιν ἀποίαγ8. οϑβοί, {]1ι|5, Δἢ ρ56. 
δ: πιὰ} αὐ 6 ΠῚ γοσροπαϊε υΐογαιο, ραΐον ἀπ] ἀοη} ἴῃ. προ τηοάτιπι, {Π{Ὑπ|π}- 
σΠΏσῈ6 {τ| ΠΙΑΒΟΓΙΒ : {Π|π|5 νογὼὺ εἰς, Τ᾿ αὐπάφιν θα ἴθ, ὕὐνγο, πὸπ ἀθΌΓΟ, ΠῸᾺ 

ἃ Ἔκείνῳ [ἢ ἰΙΌΥΙΝ νυ ρα, ἐκεῖνο. 56 ἃ, Ἰδοίίο,, αι ΜΆ, ΒοαΪ. γορυφθοηίαΐξ, οἵ 
οἰπηΐϊηδ αἀπίοίογοηθ, υἱάρίυγ Προ ποδῖγα ἱπίθγρτοῖοβ ΟΥΏΏ08 56]. ν 

- 
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Κῦρε, ἐδ᾽ ἂν σκευοφόρον με δέῃ σοι συνωχολϑθεῖν. ἹΚαὶ ὁ Ἰζῦρος 
ἐπιγελάσας εἶτηε, Καὶ ἐπὶ πόσῳ ἂν ἐθέλοις, ἔφη, τὴν γυνοῖκά 
σὸ ἀχῦσαι, ὅτι σχευοφορεῖς  ᾿Αλλ᾽ δὲν, ἔφη, ἀχόειν δεήσει 
αὐτήν. ἄξω γώρ' ὥςε ὁρᾷν ἐξέςαι οὐτῇ ὅ,τι ἂν ἐγὼ πράττω. 
Ὥρα ἂν, ἔφη, συσκευάξζ σύωι ὑμῖν εἴη" " Νόμιζε, ἔφη, συνεσ- 
χκευασμένες παρέσεσθωι ὅ,τι ἂν ὁ ποτὴρ δῶ. Τότε μὲν δὴ ἕε- 
γισθέντες οἱ ςρωτιῶται ἐκοιμήθησαν. 

Τῇ δ᾽ ὑσεραίῳ λαξὼν ὁ Κῦρος τὸν Τ᾽ γράνην, χαὶ τῶν Μήδων 
ἱππέων τὸς χρατίςος, χωὶ τῶν ἑωυτῷ φίλων ὁπόσος χαωιρὸς ἐδὸχε: 
εἶνωι, περιελαύνων τὴν χώρον χωτεθεᾶτο, σχοπῶν ὃ τειχισθείη 
Φρόριον. Καὶ ἐπ᾽ ἄκρον τὶ ἐλθὼν, ἐπηρώτα τὸν Τιγράνην, 
ποῖα ἂν εἴη τῶν ὀρέων ὁπόθεν "οἱ Χολδαῖο, χωτωθέοντες ληΐ- 
δοντα!. Καὶ ὁ Τιγράνης ἐδείχνυεν. Ὁ δὲ πάλιν ἤρετο, Νῦν 

51 δἰ πὶ ΘΟΠΙ αΥΪ [6 ΟΔ]ΟὨΪ5 ἸΠ5ΓΔΥ 5ΘΓΟΙΠΔΥΙ 16 Ορογίθαί, ΤΠ Οὐυτιβ σῖϑα 
Πὶς 5 1αἴο, ΕΠ φαδηῖ ν6}165, ᾿πα αἱ αὐ ἸΧΟΥ ἐπα 5 γοῖπα5. [6 σαβίασα δπαϊ- 
γε Ρ Αἴ ποη οραβ οεϊξ πὶ δυαϊαΐ, ἱπαυ : ἀποδην δηΐτα ἐζέαην ππθοιηι : δαθὸ 
αὐ ἴρ5ἃ νἱ΄ογα ροίου αὐ! αι! Θροτο. Ἰογ πὶ Ἰτη, αἰΐ, ἰθηριβ [αοεϊί, αὐ 
(ΟἸ]]Θοὔ5 ναϑὶς δα 16 νῸΣ δοοιηραί5. ΕἸ ΧΙ ΒΕ Πη65 σοἴϊηι, Ἰπα ϊῖ, πο5 ΠΟ] ]Θοτῖς 
Ραγαἰ5η1:8 115, ααξδοσηαᾳ8 ραΐον ἀραάοεϊί, δἀβηυξαγοσ. Αι τατ αυϊάθηα τ τος 
τῆοτθ ποϑρίζαι χορ 4υ 1611 56 ἀθαθγαηΐ. 

Ῥοκιυϊα!ὸ Ογταβ, βυμαρίο δοοιην “ΤΊρταηθ, ἂς Μίθαοχαπι δαυϊέιπλ ργεβίδη- 
τιββι 15, ἀέαιιθ 515 δηηῖοῖβ απο σου πηοα θη δὲ νἰβπη δϑβϑί, χϑρίοπμθπι Ο06- 
αυϊαηβ οἰτοιηδροοίαϊαϊ, 40 ἴοσ0 ΟΑβίθ πὶ πηαηἰθηαηὶ οβϑθὲ σοηβί θγδηβ. 
(ὐὐπιαπο αὐ μιριτη ᾳυοαάαπι νϑηϊβϑοί, “ΤΊσταηθιὰ ἱπίθυσοραθαί, αὐἰπδπὶ ΠῚ 
μιοηΐο5. οϑϑϑηΐ, ππαὸ ΟΠ] ἀθὶ εἐἰθουγγθηΐεβ ργεθαβ ἀροῦοπί, Μίοηβίγαϊ δὸς 
ΤΊσταιοσ. Βαγδιηι ἰηϊοιγοραθαΐ, ΗἸ τηοηΐε5 βύπίηθ πιο ἀθβετὶ ἢ ΜιΙπίπις 

ἃ Νόμιζε] Ὑ αἰρο, νομίζω. 564, Θατη, οἱ βαΐαν Επιβίδίῖι8 δὰ ὨΙΟΏΥ5. Υ. 768. 
ἴῃ ταχίστη ταθυϊτὸ γθοθρὶϊ Βέθρ ἤδη. αἀαδιὴ 
ἄδπλιιβ, ἰδοϊϊοηθηι ργδίαὶ ΜΚ. ΒΟΗ͂Ι. 

Ὁ Οὐ Χαλδαῖοι] ΘῈ γα] σανθ5 46 βία Ῥο- 
Ῥαϊονραν Οὐ θηΐα! τ ορὶἰοῆ 5. βοαῦπη- 
ταὰτ, ΟΠ! ἀφουι 568 ΠΟὴ ὨΪδὶ ἰὴ ΒΔΡγ- 
Ἰοηϊὰ ααφγαηί, Αἰᾳαθ δἀθὸ τηϊγαχη ΠΟ 
οϑί, δὶ βΎδυ ββι ϊ ΘΙΥΌΣΒ ᾿ὨΒΙ ΠῚ ΔΗ ΤᾺ 
αἴθ ΧΘΩορΡΠοηΐθση, 4αὶ 608 ΑΥΔΘ 8 

ἢηίηητηος βίαι που δ, 18 νογὸ γυηϊηϊπηὸ ἰδ Ὁ- 
5118 οδὲ ; 566 ἰδίϊιι5 ἢϊο ῬΟΡῺΪ βιϊαπη δοοὶ- 
ταϊὸ ἀθϑουιοὶϊ, αὶ οὐ ΟἸαίμϑιμην Ὠομΐη6 
Δη αὐ 8 νοπἶνο Βο] 6 ραῖ. Η}ὺ8 τοὶ ἰ65- 
τἰ5 Π66 ἀἱξηϊδδίται5. οϑύ ϑέγαθο : αὶ ραϊτὶδ 
ΑΠλαβθητ5 ογαΐ, οἱ ργοϊηδὸ ποχαμῃ ἰθοο- 
ὙΠ 5105 Πομγηύϊηατα ΔρΡΥϊηὸ σῃΟΤαΒ: 
τῆς δὲ Τραπεζῶντος ὑπέρκεινται, τὸ τῆς φαρνα- 
κίας, τι δάρηνοί τε ἃ Χαλδαῖοι τὸ Σάννοι 

--.- ἡ μίκρα ᾿Αρμενία Ὁ. 825. Ὑ΄. 95. εἴ ρΡὰ- 
5᾽ηἃ Βοηιθηΐο, Οἱ δὲ νῦν Χαλδαῖοι Χάλυδες τὸ 
παλαιὸν ὠνομάξοντο 
᾿Αποΐοτγο, ὃ χρόνος ῥίων εἴωθεν τὰς τῶν ἐθνῶν 

κλήσεις βετασγηματίζειν Ἡπῖς οχηπίηο 5 ἔἜγα- 

Καὶ γὰρ, Θοάθπι" 

ὥςπερ αὖ πάλιν οἱ τοιοῦτοι Χάλυδες ἐκ τῆς κλή- 
σεως, φασὶ, ταύτης εἰς Χαλδαίες μετέπεσαν, κα- 
τά τινα λέξεως παραφθορὰν, ἢ παραποίησιν" ἀφ᾽ 
ὧν. καὶ τόπος Χαλδία ἐλέγετο" χώρα δὲ ᾿Αρμενίας 
ἡ Χαλδία, ἧς μέχρις ἡ Ποντικὴ βασιλεία" τοὺς 
δὲ ἐκεῖσε Χάλδως λέγεσθαι ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια 
διςσυλάβως, οὐ Χαλδαίες. Χαλδαῖοι γὰρ τριςσυλά- 
θως, οἱ ποτε μὲν Κηφῆνες Χαλδῶῶοι 
κληθέντες ἀπό τινὸς Χαλδαΐζυ--τττττττοττ---- τοὺς 
συναχθένταφκαλέσαι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Χαλδαίυς" λέγο- 
νται μέντοι παρά τινων καὶ οἵ περὶ Χαλκίδα ([6 56 }- 
ἀππι,Ἰουϊὸ, Κολχίδα) Χάλδοι, Χαλδαῖοι, τριςσυλ- 
λάβως, κατὰ Δικαίαρχον. ΕΠ Οοῃδίδηθην5 
ῬΟΥΡΕΥΣΥΙΌΡΘΗ, τὸ δὲ καλούμενον ϑέμα Χαλέία, 
κὲ, ἣ μετρόπολις λεγομένη 'Τραπεζοὺς, “Ελλήνων 
εἰσὶν ἀποικίαι" ἔλαϑε δὲ τὴν προςωνυμίαν τοῦ 
καλεῖσθαι Χαλδία, ἐκ τῆς τὼν Περσῶν προςηγο- 

ρίας, 35, τὴς αὐτῶν ἀρχαιογόνυ πατρίδος Χαλδίας. 
ὅθεν τὸ Χαλδαῖοι προςονομάζονται. 86 171}ε- 

ταί. ἰἰ0.. 1. ». 12. οὐδ. Ῥαγ. ΟΟοηδβυΐα5 
δἴϊαγῃ 5ίθρθδηαπι ΒυχΖαηΐ, δὰ γοσθῖ Χα- 
λδοῖοι, οἱ Ἡοἰϑίθ ποίδϑ ἴῃ ἸσΟΊΙΠ,. 
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δὲ ταῦτα τὼ ὄρη ἔρημά ἐςξιν; Οὐ μὼ Δί᾽, ἔφη, ἀλλ᾽ ἀεὶ σκο- 
ποί εἰσιν ἐκείνων, οἱ σημαΐνδσι τοῖς ἄλλοις ὅ,τι ἂν ὁρῶσι. ΤῚ 
ὃν, ἔφη, πιοιδσιν, ἐπὰν οαἰσθονται; Βοηθᾶσιν. ἔφη, ἐπι τὼ ἄχρω, 
ὡς ἂν ἕχαστος δύνηται. Ταῦτα μὲν δὴ ὁ Κῦρος ἠχηχόει" σχο- 
πῶν δὲ χατενόει πολλὴν τῆς χώροιςς τοῖς ᾿Αρμενίοις ἔρημον κωὶ 
ἀργὸν ὅσων διὼ τὸν πόλεμον. Καὶ τότε μὲν ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ 
ςροτόπεδον, καὶ δειπνήσαντες ἐχοιμήθησαν. Τῇ δ᾽ ὑξεραίῳ, οαὐὖ- 
τός τε ὁ Τιγράνης πωρῆν συνεσχευοωσ' μένος καὶ εἰς φετροσιςχ!- 
λίος ἱππεῖς συνελέγοντο αὐτῷ, χαὶ τοξόται εἰς τὸς μυρίες, κοιὶ 
πελταςαὶ ἄλλοι τοσϑτοι. Ὁ δὲ Κῦρος, ἐν ᾧ συνελέγοντο, 
ἐθύετο ἐπεὶ δὲ χωλὼ ἦν τὼ ἱερὼ αὐτῷ, συνεχάλεσε τς τε τῶν 
Περσῶν ἡγεμόνος, καὶ τὸς τῶν Μήδων. ᾿Ἐπεὶ δὲ ὁμᾷ ἦσαν, 
ἔλεξε τοιάδε ᾿ 

“ἾΑνδρες φίλοι, ἕξι μὲν τὼ ὕρη ταῦτα, ὃ ὁρῶμεν, Χαλδαίων' 
“ἐ εἰ δὲ ταῦτα καταλάξοιμεν, καὶ ἐπ᾿ ἄκρϑ γένοιτο τὸ ἡμέτερον 
“ἐ φρούριον, σωφρονεῖν ἀνάγκη ἂν εἴη πρὸς ἡμᾶς κωὶ ἀμφοτέροις, 
““φοῖς τε ᾿Αρμενίοις χαὶ τοῖς Χαλδαίοις. Τὼ μὲν ὃν ἱερὼ καλὰ 
“ ἡμῖν" ἐν πρανο δὲ προθυμίῳ εἰς τὸ πρωχθῆνωα: ταῦτο ἐδὲν 
“ ὅχω μέγα σύμμαχον ἂν γένοιτο ὡς τάχος. Ἢν γὰρ φθάσω- 
ἦμεν τρὶν τὸς πολεμίδς συλλεγῆναι ἀναξ ἄντες, ἢ παντάπα- 
ἐσ ἀμαχεὶ λάξοιμεν ἂν τὸ ἄκρον, ἢ ὀλίγοις τε καὶ ἀσθενέσι 
“ χρησαίμεθω ἂν πολεμίοις. Τῶν ἂν πόνων ἐδεὶς δίων, ἐδὲ 
“ ἀκινδυνώτερος. ἔφη, ἐςὶ τὸ νῦν χαρτερῆσαι σπεύδοντας. τε 

γετὸ, ἱπααϊξ, 5 ΘΟ πη. 5ρθουϊαίοτ 65 ἐδὲ 5θιηρ 6. ἀὐἀδαηΐ, αἱ σοῖο  β βιρηῖῇ- 
οδηΐ αυϊά αι! νιάογῖπί. Ουἱὰ ογρὸ ἔδοϊαηΐ, ᾿παϊῖ, οἂπι αἰ φιϊα Βομβουϊης 
Αἀ 7υρα, ἱπαυϊί, ἀθίθηβι οἷ οδιιβᾶ, Ῥ1Ὸ 58:115. αυ]5ααθ. ν]γῖθιι5, ΔαἀΘαγΓαηΐ, 
Ἐπ ες αὐἱάοηι ὐτὰβ ΟῚ αἰϊα556ί, ᾿πϑίγαημο ὀγεπῖα δηϊτηδάνοιίεραΐ τηὰρ- 
πϑῖη τορίοπίβ ρατίθμι ΑὙΤΊΘῊ 15 ρΥΟρίου 6]! αχ ἀθβογίδιῃ εἴ ἰοῦ 8) 6858. 
ἘΠῚ τὰ αὐϊάσδηι αὐ Θχογοιζυχη γονουίογαηΐ, οἱ οὔτ σορηβϑβθηΐ αυϊοί 56 46 46- 
τη, ῬόϑισἸὸ ΤΊρΓΑΠΘ5 ᾿ρ56 ρϑγαί!5 ΓΘ ρι5. 51:15 δ θγαΐ : αἴαιθ δαυμιηι οἱ 
απαίιοῦ τα Πα σοροθαπίυν, οατ ἀἰθοῖθϑ τ 1}}6 βαριά} 115, το ἀέπηαιιθ. μ6]- 
ταϑι15. (ὐγτὰβ αὐίθπι, ἀστ ε σορίω σορουθηίιν, ᾿νόβιϊαϑ τηδοίαθαΐ : οαμη 486 
58 γα, οἱ βοουηάα θνθηϊββθηΐ, (ὰ ΘΥβα τη, {ππὰ, ΜΙ θάογαπι σομνοοανῖΐ, 
ἄμποθ5, τ οὔτω τιηὰ ογηη68 αὐ ἰοσϑθηΐ, ἢ} 5Π 1041 νου (Δ οἱ : 
“Ηϊ πιοπίοβ, διηϊοῖ, 4105 δἀϑριοίμι5, ΟΠ] ἀροσιμ βυηΐ 2 605 ἀπίθηι 51 

“ς φροσυρηνογίγαυϑ, οἵ σαβίο! Πγὰ ἴῃ νου 6 ποβίγαγη {ποΡ τ, ΠΟΘ Θ586 ΘΓ ὈΓΓΙΠτ16, 
ἐέταπι Αὐτηθηΐ αυὰτῃ ΟΠΑΙ ἀεὶ, οὐρα το5 τηοἀοϑιὸ, εὐ οἠοΐδ γαΐῖο ροδεμϊαί, 
“4 86 σογαηί, ἘΠῚ βδογαὰ αιϊάθη ΠΟ 5 ἐὐθηογο Ἰφοῖα : Ὠϊπηδηςφ νογὸ δά πώς 
“ἐ ρργβοῖθηδα αἰδογίζαι! πἴΠ1} ὡ αὐὸ τπαρηο ἀαἸθηΐο [ἀθΥ]1, ἀἴαμιθ οθ] εἰ 8. 
“Νὰπη 8[ πηοπίθ5 ὈΥΪ5, «τη Ποβίο5 56 οο  ἰσαπί, ἀβοθη θυ ηλι5, ν6] οἠπηϊηὸ 
“6 ψου 6 6ΠῚ 51Π6 εὐΐο ῬΥδΟΊϊΟ σαρίθπνις, ν6 ] οὐπὶ ραιιοῖβ ἱπνα!! δαιο Ποβεϊθι5 
“τὲ ποῦ ῖ5 οὐ, ΝΠ 5 ἐγσὸ ἰαθον (ΔοἸ ἴον, ἐναυϊι, τπαρίδνο {πϑγῖς ρουῖοαϊὶ 
ἐἔρχροιβ, αὐδῆο 51 πππσ ἴπ ἀσοοίογα πο ΤΟΙ ΓΆΠΤΟΒ. ΟΥἾΠ}}9, {6 ἸρτυΣ δά 
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ἐἐδν ἐπὶ τὼ ὅπλα. Καὶ ὑμεῖς μὲν, ὦ Μῆδοι, ἐν ἀριςερᾷ ἡμῶν 
“ πορεύεσθε" ὑμεῖς δὲ, ὦ ᾿Αρμένιοι, οἱ μὲν ἡμίσεις ἐν δεῖξις, οἱ 
“ δὲ ἡμίσεις ἔμπροςθεν ἡμῶν ἡγεῖςθε" ὑμεῖς δὲ, ὦ ἱππεῖς, ὄττισ- 
“θεν ἕτεσθε, διωχελευόμενοι κοὺὶὶ ὠθοῦντες ἄνω ἡμᾶς" ἣν δέ τις 
“ μωλακύνηται, μὴ ἐπιτρέπετε.᾽ 'Γαῦτ᾽ εἰπὼν ὁ Κῦρος, ἡγεῖ- 
σο, " ὀρθίες ποιησάμενος τὸς λόχος. Οἱ δὲ Χαλδαῖοι, ὡς ἔγ- 
νωσῶν τὴν ὁρμὴν ἄνω ὅσων, εὐθὺς ἐσήμοινόν τε τοῖς ἑαυτῶν, καὶ 
συνεξόων ἀλλήλοις, καὶ συνηθροίζοντο. Ὁ δὲ Κῦρος παρηγ- 
γύω, ᾿Ανδρες ἸΠέρσοι;, ἡμῖν σημαίνοσι σπεύδεν. Ἢν γὰρ 
φθάσωμεν ἄνω γενόμενοι, ἐδὲν τὸ τῶν πολεμίων δυνήσεται. 

Ἐῖχον δὲ οἱ Χαλδαῖοι γέῤῥω τε κωὶ πολτὼ δύο χωὶ πολε- 
μικώτατοι δὲ λέγονται ὅτο;! τῶν περὶ ἐκείνην τὴν χώρων εἶνοωι" 
καὶ μισθῦ ςρωτεύοντοι! ὁπότων τὶς αὐτῶν δέηται, διὸ τὸ πολε- 
μικώτατοι καὶ πένητες εἶναι" καὶ γὼρ ἡ χώρα ωὐτοῖς ὀρεινή τέ 
ἐςι χαὶ ὀλίγη ἡ τὰ χρήματω ἔχδσα. Ὥς δὲ μᾶλλον ἐλη- 
σίαζον οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον τῶν ἄκρων, ὁ ' Τιγράνης σὺν τῷ Κύρῳ 
πορευόμενος εἶπεν, ᾽Ὦ Κῦρε, ὧρ᾽ οἶσθ᾽, ἔφη, ὅτι αὐτὸς ἡμᾶς αὐ- 
σίκω μάλα δεήσει μάχεσθαι, ὡς οἵ γε ᾿Αρμένιοι βὶ μὴ δέξων- 
σωιτὸς πολεμίδς. ἸΚαὶ ὁ Ἰζῦρος ἢ εἰπὼν ὅτ᾿ εἰδείη τῦτο, παρηγ- 

«γγὴᾶ. Εἰ νοβ απ! άοιη, ΜραΙ, ἃ 5ἰηϊδίγᾶ ᾿ποϑαϊίθ : νῸ5 δυΐθπι, ΑΥΠΊΘΏΙΣ. 
“ ραχῃ ραῦίθ αἰπηαἸᾷ ἀθχίγαμ ἐθηθέθ οὐτὰ αἰέογα ρᾶτγὶθ ἀπ! ἀτιοθ5 ΠΟΌΪ5 
ἐς ΜΙ ΠΟΓῚΒ οδίοίθ : νὸβ ϑημῖῖοβ, ἃ [ΘΓΡῸ 5Θα τη Ϊ, πΐ ΠῸ5 ΘΟ ΠΟΥ θυ} 5 γϑά):- 
“ἐ 4 ργοίγἀϑ615 : αυδα 51 41115 ΓΘΏ 55 ΟΥΘΠῚ 58 ργςοθδΐ, ἤθο μὲ 86 πιοῦο 
“«σογαΐ πὸ ρῬογιηϊ6.) Ηφοο οἀπιὶ Ογτὰβ ἀἰχίββοὶ, ργϑῖθαί, θχϑσοῖίι "πὰ ἴπ- 
ἐγασίο αἱ τη ρα] τοῦ! πογθηῖ, ΟΠα] δὶ νοτὸ, ροβίαμδπῃ Βα γϑιιπι [ΘΠ 6] ΟΠ} 
᾿πηρϑίι Δηιταδ ἀνθυτογιηΐ, δὲ βαῖβ δίδει βῖσῃηα ἀδηΐ, οἱ πγαζιῖβ οἰ πιοΥ 15 56 
σοηνοοᾶηῆο οΟΟἸ]σιηΐαγ. Οὐὐγὰβ δυΐθιη 5μο5 ἐξα σοπογίαθαΐαγ : Πὲὶ, Ρειβο, 
ΠΟΌΙ5. βιρηι ἀδηΐ αὐ ργορογθηλβ. Νὴ 5ὶ ρυΐογοβ {πὸ ἀἀβοθη ἀθυῖ πηι, 
ὨΪΠ1] ποβίϊαμη σοπαίιιβ οδσογα ροίθγπηί. 

(ὐεβίαθαης δυίθαι ΟΠ] 8] βοαΐα εἰ ραϊία ἄπο : πάθηλαιθ Β6}} 1 Οβἰββιμηὶ 
ΓΟ ΠΥ 6556 ΠΟΥ 6} 115 ΓΘΡΊΟΙΪ5 ἰΠσΟΪα5 : τηθυοθάθ θεϊδπη μα] Ἰαπί, οὐπι ᾿ρ5ο- 
τὰ) ορογᾷ α118 δροί, ργορίεγοὰ αιᾶ οἱ Ὀ6 ΠΟ βἰβϑι πη βίηΐς δὲ ὈΔΌΡΘΓΘΒ : 
ἥυσϊρρε γϑρῖο οἷβ πιοηίιοβα, οἵ ου]ι5 οχίριια ρᾶγ5 ορυϊθηΐα οϑῖ, (Οὐπη δυΐθηι 
(ὐγτὶ τα θ5. ρυοργιὰβ ἃ ἐπσα τποηζαπι ἀσοδάογθηϊ, ΤΊσταμθβ, 4 πὰ οἴιπὶ 
γτο ἰθαΐ, Δ πόβίῖ, γγθ, αἰΐ, τὰοχ ρυρηαπάιηι π0δ15 ᾿ρ5]5. 6588 ἢ ἢδπὶ 
ΑΘ ΠΝ αυ!άθπι σου τὸ Πιοβίοβ ἐγ γοηξοϑῳϑθβιϊπθυθ ἤθη Ροΐογαπί. ἴδε Οντις 

Ὁ Εἰπὼν ὅτι, ὅτ..} Υυϊεὸ, εἶπεν ὅτε ἤδη 
τοῦτο παρηγγύησε, ἕο. Μαυτείαβ Ἰδεὶξ, ὁτιὴ 
διὰ τοῦτο, ΜΏΗΙ αὐΐθην Ἰδοῖϊο, 4185 ἴῃ τηϑὺ- 

ἃ Ὀρθίως, ὅ.6] 6 δρτηΐηδ γϑοΐο διάϊθη- 
45 εβί ΠΕ λΔηὰ8Β : Καθόλυ δὲ παράμηκες λέγε- 
ται πρᾶγμα (ἰδ6. τάγμα, Αγδογὶο ᾿ϊοὸδὶ 1118, 
τ 8 518 ἀυγιάθαΐ Ἰβοί]οὴ) ὃ ἂν τὸ μῆκος ἔχει πλε- 
ἴον τοῦ βάθυς" ὄρθιον δὲ, ὃ ἂν τῇ μήκες τὸ βάθος. 
“Γαοίῖο. 6. ΧΧΙΧ. Ὁ. 51. εὐϊὲ. «ἤξεῦ. ὨΘΟΠΟῚ 
ΑΥΧΙΔΏῸ 5: ὅλως τε παράμηκες μὲν τάγμα ὀνο- 

μάζεται, ὕγτι, περ᾽ ἂν τὸ μῆκος ἔχῇ ἐπιπλεῖον τῷ 
βάθες" ὄρθιον δὲ, ὅ,τι περ, ἂν τὸ βάθος τοῦ εὖ- 

κυς, ἼΤαρῆο, Ὁ, ΘΔ, οὐ. ἈΉΡ, 

εἶπα Ἰαξαθγαί πδοΐθημαβ, οοίουὶβ απίθίθγθη- 
ἄἀδ γίβα οϑί, εἰπὼν ὅτι εἰδείη τοῦτο, εὐθὺς παρεγ- 
γύησε, ὅτ. Ὠἶδὶ φαδὰ εὐθὺς ἃ ργεοίουτηϊί- 
ἑεπάππι ἀπχοτῖη. Ηδης βαμὰ ἰδοϊοῃθα, 
ἰηΐθυργοίθβ βου δηξ: οάπισιρ ὈΓεοδίαϊ 
ΜΕ, Βοηϊ. 
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γύησε τοῖς Πέρσωις παρασχευάζεσθαι, ὡς αὐτίχω δεῆσον ἐπίιδι- 
ὥκειν, ἐπειδὰν ὑπάγωσι τὸς πολεμίες ὑποφεύγοντες οἱ ̓ Αρμένιοι, 
ὥς ἐγγὺς ἡμῖν γενέσθαι. Οὕτω δὴ ἡγοῦντο μὲν οἱ ᾿Αρμένιοι" 
σῶν δὲ Χαλδαίων οἱ πωρόντες, ὡς ἐπλησίαζον οἱ ᾿Αρμένιοι, τα- 

χὼ " ἀλωλάξαντες ἔθεον, ὥςπερ εἰώθασιν, ἐπ᾿ αὐτός" οἱ δὲ 
᾿Αρμένιοι, ὥςπερ εἰώθεσαν, ὁκ ἐδέχοντο. Ὡς δὲ διώκοντες οἱ 
Χαλδαῖοι εἶδον ἐναντίας μωχριροφόρες ἰεμένες ἄνω, οἱ μέν 
σινες αὐτοῖς πελάσωντες τωχὺ ἀπέθνησκον, οἱ δ᾽ ἔφευγον, οἱ δέ 
σινες κωὶ ἑάλωσαν αὐτῶν. 'Γαχὺ δὲ "εἴχετο τὸ ἄχρο. Ἐπεὶ 
δὲ τὼ ἄχρο; εἶχον οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον, καθεώρων τε τῶν Χαλ- 
δαίων τὼς οἰκήσεις, χωὶ ἠσθάνοντο φεύγοντως αὐτὰς ἐκ τῶν 
ἐγγὺς οἰχήσεων. ὋὉ δὲ Κῦρος, ὡς πάντες οἱ ςρατιῶται ὁμξ 
ἐγένοντο, ἀριςοποιῆσωι! παρήγγειλεν. Ἐπεὶ δὲ ἠριξήκεσαν, 
καταμαθὼν ἔνθα σχοπαὶ ἦσαν αἱ τῶν Χαλδαίων ἐρυμνόν τε ὃν 
χοὶ ἔνυδρον, εὐθὺς ἐτείχιζιε Φράριον᾽ χαὶ τὸν Τιγράνην ἐκέλευσε 

14 56 ΟῚ ἱρπόῦᾶγα τοβροπάθῃβ, βαϊχὶς ῬΘ 515 υὖ 56 ραγαγθηΐ, υἱροΐθ αἰπθὰς 
ΤΩΟΧ ἰηϑθαπθηάιπι 6β5θΐ, μοβίθδαυδηιν ΑΥ̓ΠΊΘΗΙ κυ αριοηΐοβ ραυ δύ Ποβίθβ, 
τξ ΡΓΌΡΘ Π05 ἐἜββϑηΐ, ἀθάποθγεηῖ. Αἴαιθ πὰ ργθοθαθρδηΐ αυϊάθην ΑὙΉΘηΙ ς 
ἂς Ομαϊάφῖ5 διΐθμι 41 δάβθγαηϊ, 101 ργοριὺὰβ ΑΥΤΆ ΘμΙ δοσοββιββθηΐ, σα  αυΊ 
οἸατηοτα 5] αΐο, ποῦ 6 50, Οὐγδα [ἢ 605 ἔδγαηίαῦ : ΑΥ̓ΊΘΗΪ νογὸ, ΠΊΟΙΘ 
ἡξάοηι 5υο, ἐπεροίμηι ἐϊογιτα Ομ. ἐχοϊριθθαμί. ἴ701 νϑσγοὸ ΟΠ] 561, αυΐ ἤος 
Ῥεσβθαπθθαπίαν, νἱάθγαηΐ μου Π65 οἶδ α115 Ἰηβίγιοίοβ Δαν ϑ 8 58 505} [6 Ὴ- 
ἄθγθ, ΠΟΠΉᾺΠ οὗτη δα 605 ᾿γορ  ὰβ ἀΟσθββϑυιηΐ βίαίιπι ἰηζογίθοι: βαηΐ, 4}}1 1 
ζαρϑτη 586 σοηῃ͵θοθγθ, ΠΟΏΠ}}}} δἰϊαπι Θδολιμηι ΟΑΡΙΙ βιιπί. Βίδθτη διίθηῃ πυρὰ 
τηοηπυ οσοπραΐα 5ιπ|. Οἴμηαιθ ἰπρα θα. ντὶ τ ΠΠ65 οσσαραῖΐαᾶ οηογρηϊ, 
«εἰ (παϊάφοογιμα ἀοχη!ο}} 1 ̓ἀοβριοιθραηί, εἴ 605 ΘΧ ῬΥΟΧ μη Ϊ5 ἀογη 10 1}}15 δυΐιι- 
ΦΌΓΟ δηϊμηδάνετίεθαμί. Οὐὐτὰβ ααΐθην, οὐμῃ ΤΣ Π 65 ΟΠγΠ65 ΘΟ νη ββθηΐ, αὶ 
Ῥγαηάογθηΐ οἀϊχιί. Ῥγδηβὶ νογὸ οὐμτῃ θϑβθηΐ, ἱρβέσαθ δηϊγηδαάνθυ  55θὲ Ἰοοι 
6556 τηπηϊίυτῃ εἴ δ6Ὲ}5 ᾿γγιρίμπη, Ὁ] 5ρθοι]ς ΟΠΑ] ἀφρογυμ ογαηΐ, διαίτῃ ἐδὲ 
Θαβίθ πὶ οχίσιιογα σσβρὶ! : ̓ΓΙσΓΑπουηαι [υροί δα Ῥάΐγθπι πη ΘΓ, θΐααο, 

5 γοῖς ὅπλοις" 

ἃ ᾿Αλαλάξαντες Οτηρίσμα ἰογὰ Ὠδίϊ Ομ αΤὴ 
τοοΥἶ8 οσγαΐ, υἵ ἃ οδταογα ρα τὴ διιβρὶοα- 
τϑηΐαγ. “Νεαιο ἐγιδίγὰ, αὐμοΐογε Οἴδατε, 
“ἈΠΕ 5 Ἰηϑε αΐιιπὶ οδί, αἵ βίρηα αη- 
“ ἀΐϊσαθ οοποϊπεγοπί, οἰαπηογότηαιια. τιηϊ- 
Δ γοΥΒῚ (ΟἸ]ογθηΐ : αυΐθὰ8 γοθ8 οἵ ποβίθβ 
“ ἐοττοσῖ, εἴ 508 ἱποϊίατὶ οχ βγη δυθγαηί." 
θὲ Βεῖϊο Οἰοῖ!, τ. 3, Ὧς Ῥορυΐϊο Κοιηδ- 
ΠΟ 51. ῬοΟΙΎ Ια : τότε δὴ τὸ τῶν Ρωμαίων 
“ρατόπεδον κατὰ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἔθη συνεψόφησαν 

Γ᾽, συναλαλάξαντες, ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους, ᾿10, ἱ, Ρ. 35. εὐΐξ, Οαϑαιν. ἢ) 
Μαοράοπίθυ5 Αὐτγίαηὶ ἰοδεϊτηοηΐατ οχϑίαί : 
ὋὉ δὲ κα ἐπαλαλάξαι ἱπέλευσε τοὺς Μακεδόνας, καὶ, 
ἄο. ἀς Ἐπρεά. «Αϊεα. 10. 1. »». 14. οἀϊ(, ατο- 
“ον. Ὦρ Ῥαγίῃία Ῥ᾽Πγο ἢ" 5. ἴθ ΟὝΩΒ80 : 

Ὡς δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, τὸ σημεῖον ἤρθη παρὰ τοῦ 
ςρατηγοῦ, πρῶτον μὲν ἐπίμπλατο φθογγῆς βαρείας 
ὺ βρόμου φρικώδους τὸ πεδίον. Πάρθοι γὰρ οὐ 
κέρασιν, ὅχο. Τ. ἴ, Ὁ. 557. ἘΠῚ ογληΐθι5 ξοχὸ 
ῬοΟΡ 15, φυὶ ἃ αὐστβο οἷ8 Βαυθαγογιητ, ΠΟΤΉΪΠ6. 
ἀϊοί! ϑαηΐ, ἱπυγδηθιη ΠΠτὴ Ἰησοηαϊίύτηααο 
αἰΐα Ρᾳαρηαχα Οἰδιηουθπι Ὁ}11 ἐγ ααηΐ ἢ 5- 
ἰονϊοὶ. 

Ὁ Εἴχετο] Ηδμῃο Ἰθοϊϊοποιη, ίὰπὶ Μϑιὶ 
Βοάϊ. ἴὰχτῃ δαϊξζογαπι 4 οΥ ΠἀΔ1ὴ ΤῊΔΥΡ ἢ1- 
Ὀὰὺ5 δηΐθο, δἀβογρίαχη, νυϊραίω 1}}}, εἶχον, 
Ῥτοίογθηάδγη οθηβθο. Ἱπίογργοίεϑ αὐϊάθηα 
οϑίη ἰδγὰ δχρυθδϑογαηΐ ΟἸΠ68; ἰἀότλ!ὰθ 
γοΥθΌτα, ἴῃ ἑογιηὰ οἰϊατη ρϑβδινᾶ, οἰάθπι 
ποχμλϊηὶ οοπἠπποίαπι πιοχ δάῃιθοῖ Χοπο- 
ῬΏΟΠ ποὺν πὸν οὖν ἔγεσθαι τὰ ἄκρα͵ ἔχς. 



140 ΞΒΝΟΦΩΝΤῸΣ ἢ 

πέμπειν ἐπὶ τὸν πατέρα, κωὶ κελεύειν παραγενέσθαι ἔχοντα 
ὁπόσοι εἶεν τέχτονές τε χωὶ λιθοδόμοι. ᾿Ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿Αρ- 
μένιον ὄχετο ἄγγελος" ὁ δὲ Κῦρος τοῖς παρᾶσιν ἐτείχιξεν.. 

Ἔν δὲ σότῳ προςάγϑσοι τῷ Κύρῳ τὸς αἰχμολώτθς δεδεμένδς, 
σὸς δέ τινας καὶ τετρωμένος. Ὥς δὲ εἶδεν, εὐθὺς λύειν μιὲν 
ἐχέλευσε τὸς δεδεμένος, τὸς δὲ τετρωμένος, ἰωτρὸς χωλέσας, 
σερωπεύειν ἐκέλευσεν. Ἐπειτω ἔλεξε τοῖς Χολδαίοις, ὅτι ἂν 
ἥχοι ὅτε ἀπολέσω! ἐπιθυμῶν ἐκείνας, ὅτε πολεμεῖν δεόμενος. 
ἀλλ᾽ εἰρήνην ποιῆσαι βϑλόμενος ᾿Αρμενίοις χωὶ Χαλδαίοις. 
ΤΠοὶν μὲν ὧν ἔχεσθωι τὸ ἄκρος οἵδ᾽ ὅτι δὲν ἐδεῖσθε εἰρήνης τὰ 
μὲν γὼρ ὑμέτερω ἀσφωλῶς εἶχε, τὸ δὲ τῶν ᾿Αρμένίων ἤγετε 
χωὶ ἐφέρετε" νῦν δ᾽ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐξέ. ᾿Εγὼ ὅν ἀφίημι ὑμᾶς 
οἰχάδετὲς εἰλημμένες, καὶ δίδωμι ὑμῖν σὺν τοῖς ἄλλοις Καλ- 
δαωίοις βελεύσασθαι, εἴτε βόλεσθε πολεμεῖν ἡμῖν: εἴτε Φίλοι 
εἶνω!. ἹΚὼν μὲν πόλεμον αἱρῆσθε, μηκέτι ἥχετε δεῦρο ἄνευ ὅπ- 
λων, εἰ σωφρονεῖτε᾽ ἣν δὲ εἰρήνης δοχῆτε δεῖσθωι, ἄνευ ὅπλων 
ἥκετε" ὡς δὲ κωλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα, ἢν Φίλοι γένησθε, ἐμοὶ 
μελήσει. ᾿Αχέσαωντες δὲ ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι, σολλὼ μὲν ἐπα:- 
νέσωντες, πολλὼ δὲ δεξιωσάμενοι τὸν Κῦρον, ὥχοντο οἴχωδε. 
Ὁ δὲ ᾿Αρμένιος ὡς ἤχοσε τήν τε χλῆσιν τῷ Κύρθ, χαὶ τὴν. 

πρᾶξιν, λαξὼν τὰς τέχτονας χωὶ τἄλλα, ὅσων ᾧετο δεῖν, ἧχε 
πρὺς τὸν Κῦρον ὡς ἐδύνωτο τάχιτω. ᾿Ἐπεὶ δὲ εἶδε τὸν Κῦρον. 
ἔλεξεν, Ὦ Κῦρε, ὡς ὀλίγα δυνάμενοι προορῶν ὄνθρωποι περὶ τῷ 

αἴ βίαίϊηι ἀἀθϑβαί }) ΟΊ ΡΟΥΘ, δὲ ἰἈΡγῸ5 ΠΙσΏΔΥΪΟΒ ἃς 5βίστιιοίαγϑο ρθε μου ϊος, 
φυοίααοι Παρογεί, βθοσηῦ δὐάμποογεῖ, ἘΠ ππηΐπβ αὐϊάθηι. αὐ ΑΥτηθπῖαπιὶ 
Ῥτοίδοιαβ δῦ : Οὐ γα δυο ΠῚ συγ 115 αἱ δἄοδηΐ βιγαοίαγοα ἰπίθηΐι5 δγαΐ. 

Τηϊογοὰ νογὸ σαρεῖνι δὰ νταπι νἱποῖ αἀἀασαπηίαγ, δὲ ΠΟπμ}}}} δέϊατη νιι]- 
ποχαῖ. Ηοϑ αἱ νἹα!ῖ, βίαι! ην νἱποῖοβ βοΙνῚ {ιββὶῖ, οἱ νυϊηθγαΐοβ, Ἀγοθβϑι 5 
τηράϊοῖ8, ουγαγτὶ ργεθοορὶῖ, - Θοηἀὸ ΟΠ άςθοβ ἐπ ἤππο. πιοάηι δἀϊοσυίας 
δῖ, ὩΟἢ 86 νϑηῖββθ, αυδα 105 ρου ο5 ουρογοῖ, νοὶ 6110 5101 οβϑϑεὶ ορυϑ, 
βϑα αυδὰ ἰηΐον Αὐτηθηΐϊος ΟΠ] ἀεθόξαιιθ ράσο ἴϑοθγο νο] θέ. Ῥυὶυβ Ἄσουτὸ 
αυϊάθην αὐὰμι ἃ ποδὴδ ἄς ἰυρὰ ΤΘ,θγθηϊα, 5610 ΥῸ5 Ρᾶσθιῃ τη ΟΧρΟ- 
{ἰνῖ586 : Π8} ψοβίγεθ γῈ5 ἴῃ, ἰπτο Ῥοβιίς οιαηΐ, οἱ Αὐταθηϊουτη (Δ ου αΐ65 
ὩΡΈΓΘ δἱ ἔδγγο βο θθαιῖβ : της νου (110 5115. ἰΙοο0 ρϑυβριοϊτῖβ. Τίδαιθ νῸ5 
ΘρῸ, 4Όἱ σαρί! οϑίϊδ, ἀοηναμ αἸμλο, νοδίβαμο μοϊθδίαΐθιη οζοΐθυῖθ οὐτὴ 
ΟἸα  ἀοῚ5. ἀθ ἢ ον η} ἕβοϊο, ΒΘ  πυμο πο ιβοιιην σΌΓΟσ νϑἰμ15, δὴ τη οἰ 8 ηῚ 
ἦπηρογο, Βο Πυ αὐ μάθη 51 δἰ θρθυ 5, πὸ 51Π6 ἈΥΠῚΪΒ5. ἤπς ἀμ ΡΠ Πὰδ νϑηϊίο, 5ἱ 
ΒΆΡΙΕ5 : 51 ῬΔΟΙΒ. ΘΡΈΓΡ ΨῸΒ 5ια! ΠΥ 15, ἸΠΘ 65 ἀοοθα τ : οὐ νογὸ Ὀθπὸ ΓῈΒ 
ψεϑίγεθ 58 μα θΘοηΐ, 51 ἀγηϊοὶ {θυ 5, ταὶ οαγεθ οὐ. Ηφὸς. Οια] ἀδὶ οἷπι 
αὐ ἴββοηΐ γπῸ {15 απ ἰθ5 Οὐγγῖ θγοβθοιεῖ, τυ] τηα 6 ἀδχίγαμπι 6}118 ἃ Πι- 
Ὀ]εχὶ, ἀοπθθνῃ «ἰἰδοθββουιηῖ. ὃ : ΤΡΈΝΙ 

Αὐπηθηΐιβ ἀπίθπι, τὶ ἃ ΟὐὙτο 56 τοδὶ, αυᾷβαιιθ γ5 116 ρουογδί, δυα ἴββοί, 
αὐἀϑιιηρι5. ΓΔ γ]5. το ύιβαϊιθ 8}}15, αὐὐδυβοῦπαιθ {πὲ ορὰβ. Ταϊατυια ρυΐαθαι, 
ααλτῃ Ῥοΐθυοε σϑ]ουυϊηνὸ πα Ονταπι σοπίθηατ, ἘΠῚ σνσαμη 08] νἹάϊὶ, Ὁ ὔντε, 

. 
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μέλλοντος, πολλὼ ἐπιχειρόμεν πράττειν. Νῦν γὼρ δὴ καὶ 

ἐγὼ ἐλευθερίαν μὲν μηχανῶσθοι ὀπιχειρήσας, ὅϑλος, ὡς 8δε- 

πώποτε, ἐγενόμην" ἐπεὶ δ᾽ ἑώλωμεν, σαφῶς ἀπολωλέναι νομί- 
σαντες, νῦν ἀναφαινόμεθω σεσωσμένοι, ὡς ὀἐδεπώποτε. 0) 

γὰρ ἐδεπώποτε ἐπαύοντο πολλὼ χαχὼ ἡμὰς ποιοῦντες; νῦν ὁρῶ 

γότος ἔχοντας ὥςπερ ἐγὼ ηὐχόμην. Καὶ τῦτο ἐπίξω, ἔφη. ὦ 

Κῦρε, ὅτι ἐγὼ, ὥςε ἀπελάσαι Χαλδαίες ἀπὸ τέτων τῶν ἄκρων, 
πολλαπλάσια ἂν ἔδωχω χρήμωτω ὧν σὺ νῦν ἔχεις πὼρ ἐμϑ' 
χαὶ ἃ ὑπισχνῦ ποιήσειν ἀγαθὼ ἡμᾶς, ὅτ᾽ ἐλάμξοανες τὸ χρή- 

μῶτω, ἀποτετέλεςαί σοι ἤδη ὥςε χαὶ προςοφείλοντές σοι ἄλ- 

λας χάριτας ἀνωτεφήνωμεν, ὡς ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κῶχοὶ ἐσ μεν" 

οἰσχυνοίμεθ᾽ ἄν σοι μὴ ἀποδιδόνων ᾧ καὶ ἀποδιδόντες ὀδὲν 
ἄξιον ἐδ᾽ ὅτω Ὡρὸς εὐεργέτην χωταλωμβανόμεθα τοσὅτον ποι- 
ὅντες. ὍὋὉ μὲν ᾿Αρμένιος τοῦτ᾽ ἔλεξεν" οὐλῇ 

Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἧχον δεόμενοι τῷ Κύρδ εἰρήνην σφίσι ποιῆσαι. 
Καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο αὐτοὺς, ᾿Αλλου του, ἔφη, ὦ Χαλδαῖοι; ἢ 
τούτϑ γε ἕνεχῶ, εἰρήνης νῦν ἐπιθυμεῖτε, ὅτ᾽ νομίζετε ἀσφοιλέςε- 

ρον δύνασθωι ζην, εἰρήνης γινομένης: ἢ πολεμᾶντες 9 "ἐπεὶ ἡμεῖς 

ἰπάαϊξ, φυὰπη ρᾶμπιοοβ. Γαϊατοτιιπὰ εὐθηίπι5. Π05 ΒΟΙΏΪΠ65 ΡΙΌΒΡΙΟΘΙ ναἰθηΐα5 
τηυα ρογάσθηα 5ιβο  ἴπηιβ  Ναπὰ εἴ ἜἘρΡῸ πσης ΠΠθοτίαίθπη ΘΟΠΙΡΆΓΑΓΘ δή- " 
στδββιιβ, ἴῃ τη ]ΟΥ6Π1, απιὰ τι δηθὰ ἀῃασδπι; Βουναΐθιι ἱποία] : ροβίαμαπι 
γεγὸ οαρτὶ 5.11.5, οαγ ὃ ΠΟΒ ῬΘΓ 556. Γαΐ1, ΤΩ] ΟΥΘῚ ΠθηΟ, απὰτη Βαοίοηὺβ 
ἀπαπᾶτη, ποο απ] ἴθ πηι ΠῸ5 δἀδρίοβ 6558 τ ΔΗ δδίαμη 65. υΐ φηϊ ῃπη- 
αυδηη τη 0}{15 ΠῸ8 ἀδτηπῖβ δἀῆοογο ἀθϑι ποδί, ἢ05 60 δ ἴῃ βίαί 6556. νἱάθο, 
10 6ρῸ ᾿αοέδητιι8 ορίδθατα. Αἰαια ποὺ 861858 σοΐμη, Οντο, ἰηααῖϊί, ταυτὸ 
τη86 τηδήογοπι ἀδίθχιιχι ἤιῖ556. ΘΟ 8Π1, φαὰτη τὰ Πιησ ἃ 116 ἀΟΟΘρΟΙ5, τῇ 
Ἰαρ15 Ηἴδος ΟΠπα]ἀεθὶ ἀθρε!!ογοπίαν : Ἰαπιαὰθ αὐδο σαπια!α ὃ ρΥθθϑιἸβί], σε 
ΠΟδΪ5 ἰ6 Ῥοηοῆοϊα ργεβίατύγαπι ΡΟ ΠοΘθάγθ, οὔτ ρϑουηΐδγη "18 πὶ ἀσοίρεταβ : 
δαὰθ Ρῥγϑοίογοὰ ἀθθεγα ΠῸ5 41185 οὐϊδτη {01 σγδίϊδ5. τηδη βίη) 6ϑί, ασδ5 
᾿βᾳῃηὸ Π05,) ὨΪ5] ΠΠΙΡΥΌΒΙ 5βἴπηιβ, ρυάοαί ΠΠῸΪ ΠΟῊ γθίδιτ : οὐἱ [Ιοϑὲ τοίδγαιηιβ᾽ 
ἐαπῖοπ τὰ 5ῖ. αυϊάθγα ργὸ τηϑτῖίο αὐϊἀαπαηλ ὯῸ5 [ΔΟΘΓΘ’ οὐρὰ νἱγατη ρζίμγώ 
αυΐ ἵπ πο8 σοῃίυ ξ θοποίοϊα οογαρουθηηιν. Ἐΐεθο αὐϊάοηῃ αἰχὶς Αὐτηθηΐβ : 

Οἰαϊάεοὶ γεγὸ νϑηϊθηΐθβ ογαθαηΐ υγυμῃ τἴ ρΡᾶΟΘΠ} ΟἸη 10515 ἴσογοί, ΚΕ 
608 ἱπίοιτοσαθαί ὐγτιβ, Ἐοασᾶ ἐ6 οαυδᾶ, ΟἸΑ]466ῖ, 4}1ἃ, ἤπηο ρᾷοθι οπρῖ- 
εἶθ, τἰδὶ αυδα οχ᾿β πηϑεῖ5 τας 08, ρᾷ66 (δοίβ, αἰϊὰμ) 51 ΒΘ] ατὰ σογαίί5, ἀ6- 
βοΙΘ θοβ56 ἢ ἀπδηθοσυ! θη) ΠΟῸΒ5 ᾿πρὰ (Θηθηλ15. Αἀβθηϑὶ σὰηΐ ΟΠ] ἀὶ, 

Ἐπεὶ ἡμεῖς τ᾽ ἄκρα, ὅς. Ψυϊξὺ, ἐπεὶ ἡ 
ἡμεῖς ταῦτ᾽ ἐλέγομεν, ἄλλα ἔχομεν, ἔφασαν, δτο. 
Αρϑιγάδ γ Ὁ τη] νἱἀσίαγ, (τὰ 
βογιρίαγα: ταίϊϊοτιο ἅτ ἀἰβι 1 ποι Οη5. [5(8 
οοτίδ, τἄλλα ἔχομεν, αὦ Οδαλάτθο5. πΠρ408- 
ἀπλτα τοίοστί ροβδαηΐ; αἴχη ἘΧ 119, αἰ 
τποχ πιυδήαησι ὐὙγτβ, 855{19 ΠΙαοί, (}}9]- 
ἄχνοβ ηὐ πὶ αἸτατη οὐ σα υππη, ΠΙ51 υἱ σ6- 
σαγιΐ» ἀεχόγοπί, ΡΘΕ 1556. Ῥάσοη. 500]1- 
ἱξ  πῖπι 116. “ΑἹ συ 5[ αὐΐάα απ σαι δα, 

ἐς φαδιηοῦγογη Ῥᾶοθῖλ ροίογοίβ ἢ Θά 51, 
ἔρδοθ ἴδο., ἤοὴ ΒΘΟΌΧΟΥΘ5. ἰα πη τη Ὁ 
“ μορίου, 864 οὐ ἀἰογο5. Ταΐϊαγὶ 5115 7 
υδύο, {Ππἃ τἄλλα γοὐϊοϊο πα πιχηα οί, οὐ 1}- 
ἰοσγατη ΟΠ] ἀρρου Τὴ γοϑροη δαχῃ γουθο 18- 
1ο, ἔφασαν, ΔάβρΏθαγα ἀοποίαμ!θ, Ὡρβοῖνῖ 
Ριιίαηὔστ), 5} τπούθὺ οἱτ5. σοιηβοϑὶ- 
πὰ το χ Ποίαν, Ξυνέφασαν 9 τοῦτογ 6 

ρα! θῬοδί, ἴρ5α ᾿ἰδγαία 1} νοῦ : "ἘΠ φα- 
σαν οἱ Χαλδαῖοι, Τιοι ποίαν "85 σα! ἄοχη γαὶϊ 

γον π΄ οὐ τς 
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τ΄ ἄχρω ἔχομεν. "Ἐφασων οἱ Χαλδαῖοι. αὶ ὃς, ΤΊ ἂν, ἔφη, 
εἰ χαὶ ἄλλα ὑμῖν ἀγαθὰ προςγένοιτο διὰ τὴν εἰρήνην : "Ἔτι ἂν, 
ἔφωσαν, μᾶλλον εὐφραινοίμεθα. ΑΛλλο τι οὖν, ἔφη, " διὼ τὸ 
γῆς σπανίζειν ἀγωθῆς, νῦν πένητες »ομίξετ᾽ εἶναι : Συνέφα- 
σαν χωὶ τοῦτο. ᾽ΓῚ οὖν ; ἔφη ὁ Κῦρος, βούλοισθ᾽ ἂν ἀποτελοῦν- 
τες ὅσα περ "οἱ ἄλλοι ᾿Αρμένιοι, ἐξεῖναι ὑμῖν τῆς ᾿Αρμενίας 
γῆς ἐργάξεσθωι, ὁπόσην ἂν βούλησθε. "Ἑφασαν οἱ Χαλδαῖοι. 
ἘΠ᾿ σιςεύοιμεν μὴ ἀδικήσεσθωι. Τί δὲ σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αρμένιε - 
βούλοιο ἂν τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν γὴν ἐνεργὸν γενέσθαι; εἰ μέλ- 
λοιεν τὼ νομιζόμενα παροί σο; ἀποτελεῖν οἱ ἐργαζόμενοι - 
Ἐφη δ΄ Δρμένιος πολλδ ἂν τοῦτο πρίασθαι" πολὺ γὰρ ἂν 
οὐξάνεσθωι τὴν πρόςοδον. Τί δ᾽ ὑμεῖς, ἔφη, ὦ Χαλδαῖοι: 
ἐπεὶ ὄρη ὠγαθὼ ἔχετε, ἐθέλοιτ᾽ ἂν ἐᾷν νέμειν ταῦτω τοὺς ᾽Αρ- 
μενίος, εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἱ γέμοντες τὸ δίκαια ἀποτελεῖν : 

Ἐπ 6, ιυμα Ἰρίτατ, ἰηααλῖ, 51 δὲ 411ἃ νοῦ β ὁχ ρᾷσθ δοοδάδῃξ ςοπιηοάὰ ἢ 
Δ ]οΥἹ δάδιπο, αἰαηΐί 12, σαυαῖο ἀἀβοίθηναγ. Θὰ οτρὸ Αἰϊαά, ᾿παυξ, σας 8: 
6556 ΡΥ ΘΙΉΙΩΙ ΟἿ ῬΔΌΡΟΓῸ5 51{15, ΠΪδῚ απδα [δ Έ1}15 50}1} ροπυτγιᾶ Δ θογοῖὶς ἢ 
Ἦος αποαῖο ἐπὶ Δα 56 η81 βιιηῖ. αϊα οτρὸ ἢ ἱπαυὶϊ Ονγαβ, νϑ]]θίϊσηθ νορὶς. 
ὨΘΠἀρηΓθι5 θα αἰιδθ σϑοίθυῚ ΑΥΘη1 ροπαπηξ, Πσογοί ἐαπέμτη ΔΡῚΙ ΑΥὙΤΊΘηΪὶ 
οΟΙογθ, ααδηίιπι νῸ 015 ἐρ818 ἰθογθί ἢ 5] οὐ θυθηηιβ, δἰθθϑηΐ Ομαδϊάθὶ, πη1]- 
ἴᾳηι ΠΟΌΪ5 ἐπ] αὐἴαπὶ ΠΠ]Παΐαπι ᾿1. Θυϊὰ τὰ νουὸ, Αὐηθηϊθ ὃ νϑ]]έβμθ βοϊπην 
ἴὰ ααοὰ παης ἱπουϊπηι οϑί, οαϊέαμι τα αϊ, 51 οαϊογοβ 14, αποα ἀρὰ [8 ἴῃ 
ΠΟΥ 6 Ροδβίζαην δβί, ροπάθγεθη ἢ ΜᾶάρηοΟ 86 ἤος τϑαθιρίαγιμη, αἷς Αὐπηθηΐας : 
«αδὰ οἄ γταίίοπο τϑαϊίιβ ἰοηρὸ δδὲ Γαΐυχτιιβ οβδθὶ ἀποῖοσ. Ου]α δυίοπη νοβ, 
ἰηααῖῖ, ΟΠα οὶ ἢ οὰπι τηοηῖθϑ [ου 1165 Πα θα 15, δῃ. νθ] θεῖ ΑὙΤ θη 5. ρον- 
τϊ τ τ τῇ ἢ|5, ῬΥῸ ΡΆΒΟΙΙ5 πΐουθηΐαν, 51 νΟὈΙΒ. 1ἰ. αΒΟΪ5. α0 τἰθηΐαγ ἰβίϊς. 

βαίδτῃ ἰδοϊϊοημθια οογγαρίδγῃ 6558 Υἱαϊί, Ἰο- 
οἴη 6 δἀοὸ ποὺ τηοάο γοβίϊιθπά θη} 
ΘΘΠΒΕΪ ; ἐπεὶ τ ἡμεῖς ταῦτα λέγομεν οἵ τ᾽ ἄκρα 
ἔχομεν, ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι. ἘΠῚ Πϑθο ἴῃ γοτ- 
δίοπθ υοῦρὰ Θχργοϑϑ. Αὐ ἀὸ 56η588 
ζάοποο, ἰρδοὸ αυϊάθηλ δύ ϊοϊανὶ ὨΘ6ΈΘΟ. 
Ηυΐο οοΥγίὸ σοπ]θοίαγεθ, γα! αίθθαιθ οἰϊατα 

τι ΠΟῺ Πἰπηἢβ ϑασαοὶ βουρία, γοργϑβοηίδέ. 
ἃ Διὰ τὸ γῆς, ὅκ6.}] 511}}}18. δέ δτη ἄστο- 

γατ, 4105 ΟΠ ΑΙ ἀφὶ ΟΠ ΔΙ θοβαια ΟἹ τὰ οο- 
ἰαόγα, βίθυ δ5, δα άθσῃ αἰγϊυβαιιθ ΡΟρΡυΪ;, 
ΠΌηΟ ΠΟΟ ΠΌΠΟ {Ππ| 5ου 1 ἤοτήθη, γϑρὶο- 
δῖ ἔιῖθβα. ΠΟΠΉἾΗΪ ργοθαϊ οηΐβ Ἔχ ῃἰθοί, 
Οὐδ δηΐϊπὶ ἀθ ΟΠ] ἀδοῖβ Πὶς αἰχιιθ ἰδὲ 

Ἰδοϊίϊοηὶϊ δὰ οπγηϊπὸ δηΐθίογθηα νἱἀ θέαν, 
αιαπὶ ΟΙΘΥΑΥ ΠΏ 6χ ἰἰτοὸ Βυάθηβὶ 
8. 51556 ἰοϑίαϊυν Πθα πο Ἰανῖ5, ἀάτη αι 8 
δἀθὸ γὙδροηθηάδιη ΟὈΓΑΥ 05. ΘΘΗΒᾺΠΙ 
δηΐχῃ Γαπαϊ, πὰς ααὶ ορεϊχαὸ φυλάγαί, Ογ- 
το υὔϊαιιο δαργὰ ραυ]ὸ ἀ6 ΟΠ] ἀςοἰ8 ἀἶχο- 
γταΐ: Πρὶν μὲν οὖν ἔχεσθαι τὰ ἄκρα, οἵδ᾽ ὅτι οὐδὲν 
ἐδεῖσθε εἰρήνης" τὰ μὲν γὰρ ὑμέτερα ( σφαλῶς εἶχε 

Ρἱὰ ἰξαν 608 Ῥᾶσεη ἰδ πάρῃ ρ6- 
ἰοηΐ65 ἰηΐογτορδΐῖ, ἀμ πο Ποβίλιμῃ γηθέτι ἰά 
ἔδοθγαπῖ ; οἂπλ Ἰαγὴ ᾿ρ515. ργϑγορία ογδηΐ 
Ἶασα 1ὰ, φαΐθιιβ 86 ἐπουὶ βοϊθθαηΐ. Μϑ. 
οἴαμη Βοάϊ. Ἰοοιϊομἶβ ποβίτος βουναΐ νϑ8- 
τρία, ααἱ ἀαὶ, ἐπεὶ ἡμεῖς τἄλλα ἔχομεν, ὅζο. 
πδῆῖ6 ΘηΪπὴ ἰδίᾳ Πα, ταῦτ᾽ ἐλέγομεν, 568 
ἤπλο, τάδε λέγομεν, πίον Πη 685 1 ητῆγη. τηδ- 

ἀἰϊοῖν ΧΘμορΡΒοΙ,, 68 δυὸ ἀθ Ομ Υ θαμὰ γεὸ- 
Βῖοπα 4}1}} ἰσαάππί Αποίογοβ : 

---μετὰ δὲ σμυγερώτατοι ἀνδρῶν 
Τρηχείην Χάλυθες καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχυσι:. 
Ἐργατίναι" 

Απάτοῃ. ἘΠοᾶ. «ἤγροπαιέ. ἰδ. ἴἰ, γ. 374. 
οἷ, 568. 

Τοῖς δ᾽ ἔπι, ἢ Χάλυδες σπυφελὴν τἡ ἀπηνία 
γαῖαν 

ΝΝ αίωσιν, 
ὈοηΥ5. ν. 768, 

Ὁ Οἱ ἄλλοι, ὅς 6.1] ΘΟ ἄλλοι βαδροοίδαι 
Ὀδθυδγα ΒΘ Θρ αηυ5 οἱ θα ποϊανῖτβ. Τ,ο- 
ΟἿ5 οογἐδ ϑᾶτῃ γαὶπὶ πηὸ ροβίυ ας, Πθξοὶ τ πΐ- 
αι ΜΒ, ΒροΙΪ, οἕ ρἀϊξ, ΑἸάϊηα. 

.--.-- 
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"Ἑφασαν οἱ Χαλδαῖοι πολλὰ γὼρ ἂν ὠφελεῖσθαι, οὐδὲν ὥο- 
γοῦντας. Σὺ δὲ, ἔφη, ὦ ᾿Αρμένις, ἐθέλοις ἂν ταῖς τούτων νο- 
μαῖς χρῆσθαι, εἰ μέλλοις, μικρὰ ὠφελῶν Χαλδαίους, πολὺ 
πλείω ὠφεληθήσεσθαι: Καὶ σφόδρα ἂν, ἔφη, " εἴπερ οἰοίμην, 
ἀσφαλῶς νέμειν. Οὐκοῦν, ἔφη, ἀσφαλῶς ἂν νέμοιτε, εἰ τὼ 
ἄχρω ἔχοιτε σύμμαχα: "Ἔφη ὁ ᾿Αρμένιος. ᾿Αλλὼ μὼ Δ΄; 
ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, οὐχ ἂν ἡμεῖς ἀσφαλῶς ἐργαζοίμεθα μὴ 
ὅτι τὴν τούτων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν τὴν ἡμετέρων, εἰ οὗτοι τὼ ἄκρα 
ἔχοιεν. Εἰ δ᾽ ὑμῖν ἂν, ἔφη, τὰ ἄχρω σύμμωχα εἴη; Οὕτως 
ἂν, ἔφασαν, ἡμῖν κωλῶς ἔχοι. ᾿Αλλὼ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ ̓ Αρμένι- 
ος, οὐχ ἂν ἡμῖν νῦν καλῶς ἔχοι, εἰ οὗτοι πωρωλήψονται πάλιν τὼ 
ἄκρα, ἄλλως τε καὶ τετειχισμένω. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὗ- 
σωσὶ τοίνυν ἐγὼ ποιήσω, ἔφη" οὐδετέροις ὑμῶν τὼ ἄχρω παρα- 
δώσω, ἀλλὼ ἡμεῖς φυλάξομεν οὐτά" κῶν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁποτε- 
ροιοῦν, σὺν τοῖς ἀδικομένοις ἐσόμεθα ἡμεῖς. 
Ὡς δ᾽ ἤχουσαν ταῦτω ἀμφότεροι, ἐπήνεσων, "χωὶ ἔλεγον ὅτ! 

οὕτως ἂν εἴη μόνως εἰρήνη βεξαίω. Καὶ ἐπὶ τούτοις ἔδοσαν 
χωὶ ἔλαξον Ὡάντες τὼ τιζά" χαὶ ἐλευθέρους μὲν ἀμφοτέρους 
ἀπ᾿ ἀλλήλων εἶναι συνετίθεντο. " ἐπιγαμίως δ᾽ εἴνωι, καὶ ἐπερ- 

αὐοά εβρασυτη 655εῖ, ροπάθγθης ἢ Αἀβθη θθδηΐαν ΠΑ] δὶ : ππᾶρηᾶϑ ααρρα 
86 κᾶς ταΐζίοπο οσαρίαγοβ αἰ} }ταΐ65, βῖπθ }Π10 διὸ ἰάθοτο ἀϊοοῦαπί. Αἱ ἴα, 
παι, Αὐπηθηῖθ, νϑἸ]έβηθ ραβοῦῖβ. ΠΟΙ. 101],) 5] ῬΓῸ ρᾶγνο (μα! 615 δα]αΐο 
σομηπηοῦο, πη] Ὁ τη] ΟΓῈ5 1ρ56. ΟΠ αΐοθ5 σθρευῖβ ἢ Εἱ δαἀπιοαλην φιάθηι; 
αἷξ, 51 ρυΐδγοπα ἴογθ, αὐ ραβουῖς τατὸ ἴτπ] ΠΙσογοί, Νβιηρθ, αἷΐ, ἰαϊὸ λ᾽5 ἔγιιθ- 
τηϊηὶ ραβρυΐβ, 51 να πη 511 ααϊοαυμα Δα] απ ΘΓ 80 ἢ15 1018 Ρ6ΪῚ ροβϑις ἢ 
Αἀὐϑοπέθθαίυν Αὐτηθηῖαβ. Αἴ πο8 ῥτγοίθοιὸ, ἱπασίαης ΟΠα  ἀδοὶ, πραμδαιϑηλ 
τυῖὸ ποη πηοαὸ ᾿ἰδίογαπ), 56 πὸ ποβέγιμῃ αὐἱάθτη αἰσγμην ΟὈΠΕΣΙ 5 Πλ115,. 51 
Ἰαρα πιοπέϊιηι δῖ] ἰθηθαηὶ, με νογὸ 51 νοθἱβ, ἱπαυϊξ, δΔΌΧΙΠΟ 5ιηΐ βία 
ἴυσα ἢ Νιπίγασπ τὰ, τοβροπάθης 1111, Ῥεπὸ πορίβουμα ἀρογοίαγ. θα ργὸ- 
ἱροϊὸ, αἷΐ Αὐτηθηῖιβ, πο Ὀθηὸ ΠΟ βοῖηὶ ἀρΘΥΘγ, 51 [ρα ποηέζιηι Ὦϊ τθοὶ- 
Ῥεγϑηΐ, ργϑϑβοσίίτη οσαβέοίϊο 7αηὶ ταυγόαια τπαηϊ!α. Ἐπ᾿ Ογτυβ, Ερο ἸρΊτυΥ 
510 [λοίαπι, ᾿παυϊῖ : Πρυ115 νοϑιγῦτη ἤθθο ᾿ὰρὰ γα δΠὶ, 56] ΠΟ θὰ οἰιϑίοαϊθ- 
ΤΩΙ : ὃἃ0 5ὶ γϑϑιγπι αἰτογας! διοίογο 5 ἸΠ] αΥ186 (που Ἰηξ, ἃ [26515 05 518] Π}118. 

Ἦφς οὔτω υὐγίαθοθ αὐτά ἴϑβοηΐ, σοο]]απαᾶγιηΐ, βοϊάαυθ μπᾶ γαϊΐομθ ρϑοθῖα 
πγτηάτη ἴογα ἀϊχεγαηῖ. Αἰαιδ 15 οομα! οηῖθ5 πάθη ἀαραπί δοοὶριο βηῖ- 
66 ΟἸΠΠΘ5 5 δίηι6 ἡπέε7)᾽ 86 σΟη ΒΕ π6 θα ηΐ, τ ΡῈ τϊγοβα 16 αΓΓΙΒΑΘ σι 601}- 
βίατοι ᾿Πἰθουίαβ, υἱ σοπηυὈ]α, οὐτ5. ΔΡΤΟΓΙΠ, οἵ ΡΑΒΓΟΏΘ5. ὉἰΓΙΒαΊ6. ΟΟΠῚ- 

ἃ Ἐϊπερ, ὅκα. 51. γϑϑίία!, Θίθρῃαηυτα Ο᾽ Ἐπιγαμίας δ᾽ εἶναι, ὅ.6.1 ΨΟΧ ἐπιγαμία, 
βεουίυ5, ψυϊγὸ Ἰορίίυτ, εἰ οἰοίμην ἀσφαλὲς 7115 ἐϊμ ηιναϊγἰηιογιῖὶ, οοτυγαἰνοπιαὶ, οἰ σα βοαΐ, 
νέμειν, ΜΒ. ΒοΑΙ; οἴΐδλιη ἀδί ἀσφαλῶς αθοὰ 4110 ροηΐο5, ἰηΐου' 485 οὐΐα δὰ δ ]αΐα, 
εἴ Μυγοίαϑ τοσϊρί σηαχη τροηυμί. 86 ηΐ, [ράογα ἰαπάοπι ἥγτηστο, οἵ νἱΐω οἵ!- 

Ὁ Καὶ ἔλεγον ὅτι ἴπι ρ]ετίθηια οα τ15. ὅτι. οἰογισηαιια οτηηΐαπ βοοϊοίαΐοπι 5 Ὀ1Π1γῸ 
ΠΟ σοιηραγοί, ΠΙμα δυίΐίοτη ποθὴ ἰοπιογὸ δοϊθθαηΐί, Νοο απ ἐογὰ αἀρυὰ Ἡρτγοάο- 
65ΐ ἃ ΠΟὈῚ8 Διά πη 5511π|, οἴϊπη σὲ ἃ Θέορ θα ἴμυτι ϑοπαί ἰδία γάμων ἐπαλλαγὴ ἰηΐον Γγάοϑ 
5: ἐχρυθθϑιπ, εἰ ἃ Μ51Ο Βοά!, χοργθεοη- Μοάόβαιμο ρϑοία : Οἱ δὲ Λυδοί τε ν᾿ οἵ Μῆδοι. 
ταῦ, - τ τῆς μάχης τε ἐπαύσαντο, " μῦλ ὅν τι ἔσπε- 

γ' 
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γασίας: καὶ ἐπινομίας" καὶ συμμωχίαν δὲ κοινὴν, εἴ σις ἀδι- 
χοίη ὁποτερεσοῦν. Οὕτω μὲν τότε διεπρώχθη χαὶ νῦν δὲ ἔτι 
ὅτω διωμένθσιν αἱ τότε γενόμεχαι συνθῆχοι; Χωλδαίοις χαὶ τῷ 
τὴν ᾿Αρμενίων ἔχοντ Ἐπεὶ δὲ αἱ συνθῆχωι ἐγένοντο, εὐθὺς 
συνετείχιζόν τε ἀμφότεροι προθύμως ὡς κοινὸν Φράριον, χαὶ τὰ 
ἐπιτήδεια συνειξῆγον. Ἐπεὶ δὲ ἑσπέρω προςῆει, συνδείπνος 
ἔλαξεν ἀμφοτέρες πρὸς ἑωυτὸν, ὡς Φίλος ἤδη. Συνδειπνόντων 
δὲ εἶσέτις τῶν Χαλδαίων ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις σφῶν πᾶσιν εὐχ- 
τὸ ταῦτα εἴη εἰσὶ δὲ τινὲς τῶν Χαλδαίων οἱ ληϊζόμενοι ζῶσι, 
καὶ οὐδ᾽ ἂν ἐπίσωιντο ἐργάζεσθαι, οὐδ᾽ ἂν δύναιντο, εἰθισμένοι 
ἀπὸ πολέμε βιοτεύειν ἀεὶ γὼρ ἐληΐϊζοντο καὶ ἐμισθοφόρεν, 
χαὶ πολλάκις μέν " παρὼ τῷ Ἰνδῶν βασιλεῖ, (χωὶ γὼρ, ἔφα- 
σῶν, πολύχρυσος ὁ ἀνὴρ) πολλάκις δὲ χκωὶ παρ᾽ ᾿Αςσυάγει. 
Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Τί οὖν οὐ χαὶ νῦν παρ᾽ ἐμοὶ μισθο- 
Φοροῦσιν - ἐγὼ γὼρ δώσω ὅσον τὶς καὶ ἄλλος πλεῖςον 
δήποτε ἔδωχε. Συνέφασάν οἱ, χαὶ πολλός γε ἔσεσθαι ἔλε- 
γον τὸς ἐθελήσοντας. Καὶ τοῦτα μὲν δὴ ὅπω συνωμολογεῖτο. 

ΤΩ Ώ65 Θαϑθηΐ 9 υὐ σΟΙΠΙ ΠΏ 115 οἰ ΟΟΡῚ5 5656 ᾿υναυθηΐ, 51 61115 αἰτουιι- 
ἐτοβ ᾿ἰτθάθγοί. Αἀ ἤπηο Ἰηοάμ γ65 ἴὰπο οοηΐξδοῖδε βυπΐξ : δία ἢᾷς εοἰϊδην 
τοπηροβίαϊθ, ρᾳοία ἢδεο ᾿πἴον ΟΠ] ἀδ5ο05 εἴ θὰπι αυἱ Αὐπηθηΐδηη ἰεποὶ ἰὰ ἐθη1- 
ῬΟΙῚΒ ἰπϊΐα, 515 χηδηθηΐ. Ῥοβίαιιαπι ρδοίϊοηθ5 μδ6 ἔδοΐθο βυπί, βίαϊἠ πη αἰτίαι 
ΤΑ Βθ πὶ) 4851] απο δββθὶ σοι Πλη6, ΘΟ] αΠΟΙ5. 8 ΔΟΥΘῚ ΟΡΘΥ 5 Ἔχίγιιηΐ, 
δὲ πιμηὰ γ65 ὃ Τεἰ ΠΘΟΘββαυῖαϑ ᾿ηρογίαηί, Αἀροίθηϊθ δυΐθπι νεβροσᾷ, Ονψγις 
ὉΪΤΟΒαΙ6, ν ]αΐ 781 ΔΊ] σΟ5, ἴπ ΘΟοη85 ἀρ 856 βοοσϊθίαίθμι δαϑιυτηρϑὶί. [5 
δυΐοτι ἀπὰ σορηδηίθι5, αυϊάδτη Ἔχ ΟΠ ἀεοῖβ ἱπαυϊξ, οϑοίθυῖβ αυϊάθη 818: 
σΘΏ(15. Οὐμηθιι5 ΟρίὈ} ΠἸαὰ πόθο δοοίάεγο ραοία ;; νογὰμα αυϊάδηι, αἷξ, 5υπὶ 
ΟΠαϊαεβὶ, αὶ ταρίο νἱνυηΐ, ἃς ἴογγϑθ πθαὰθ πουϊηΐ οο θη δ ΓΕ ΟΠ ἢ, ΠΘΩῚΘ 
αὐλίϑογεο ροβϑβιπί, ααρρο ααὶ νἹοΐαπη 6 }10 ατιθογουα σοηβιιθίϊ ϑηΐ : 5ΘΠΡΘΥ 
ΘὨΪΩι Ἰαἰγοο μασὶ βοϊθηΐ οἱ 5Ε ροΠ αἶα τηθγοσὶ, βεορὸ αὐϊάθπι ἀρὰ Τηάογιπι 
τ ρθηῃ, (15 οἴθηΐμη, δἰδδηΐ, αὐγὸ ἈΡα πα 8) δεορέασιιδ οιΐδτη ἀρὰ Απίγαρθῃ, 
Ἐπ Ογτὰβ ἱπαυϊ, Οὐ Ἰριταν ΠΟ οἴϊδπα ἤος ἰθιροῦα ἀρια πι βερθπαϊα ἴὰ- 
οἴπηΐ ἢ ἢ ΘΡῸ ἐαπέμηι 1ϊ8 ἀα0ο, πιδητιπι ΑἸ }]5 ἰϊβ. πἀπαῦᾶτὰ ἀθαϊί, 
Ὁ ἀβθηβὶ βυηΐ οἱ, τηυ]τόβαθο ἴογο ἀἰχοιιηΐ, αα] ἦθος ἔασογο νοϊϊθηί. ἘΠῚ ἐς 
5 φυϊάθιη ἐηέον" 605 ᾿ἰὰ, σον ηϊθραΐ. ; 

υσαν "ἃ, ἀμφότεροι εἰρήνην ἑωύτοϊσι γενέσθαι" οἱ 
δὲ συμδιθάσαντες αὐτοὺς, ἔσαν οἵδε, Συέννεσίς τὲ 
ὁ Κίλιξ, ἢ Λαβύνητος ὃ Βαδυλώνιος" οὗτοί σφι 
αὶ, τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες γενέσθαι ἔσαν, ἃ, γάμων 
ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν. ἤλνευ γὰρ ἀναγκαίης 

ἰσχυρῆς συμδάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλυσι συμμένειν. 
11. Ι. ο. 74. Ἠιυς ἰδοϊαπὶ οἴϊδτα ΟΥαίουβ 
τοὶ νοχῦᾶ, ἐν τῷ Βυζαντίων ψηφίσματι" 
Δεδόχθω τῷ Δάμῳ τῷ Βυζαντίων 3 Περινθίων 
᾿Αθηγαίοις δόμεν ἐπιγαμίαν, πολιτείαν, κτίσιν γῆς. 
ξτς, 46 Οογοηᾶ Ρ. 487. εαὐϊξ. ῬΡοΙ. Ετεηοί. 

8 Παρὰ τῷ, Τὐδῶν βασιλεῖ, (ἃ γὰρ, ἔφασαν 

ζο.}] θυ ζαδτθ παίοηθϑ, φαΐϊθιι5 ἴπᾶάο- 
γα Ῥατΐου. ποθὴ ἰτἰθαδγαε Ὑδίογββ. 
Ἠδυῦσα ἀμ, ἴῃ [πάϊδ ΟΥϊθηΐδ!ῖ ργορτὶὸ 
ἀἰοϊὰ, ἰηΐοῦ Θϑηξοπὶ 485 ἑεγὸ ἰαορὶ [ἢ- 
ἀύτηααδβ 81 Π68 ; αἰΐθτα, ἴῃ ΖΕ Ὠϊορὶλ, 86- 
ἄδθτι πϑοία οβ. Νϑῆαὰθ ἢξθο ἤδαὰδ 1||ἃ 
Τηάογιπι πϑίϊο οί, ἀ6 φυὰ Πὶο ἀρὶξ Χοπο- 
ῬΒΟῚ ; ουὐὰ8 ἘΠ] βίου ταίϊο ροδβίαϊαξ, υἱ 
Ἰπάοβ οἰΐατη ποὺ ἰοησὰ δ Ασῃιρηϊὰ ΟΠ 8]- 
ἀφοτύτηιο. βοὺ ΟΊ Όιπὶ τοκίοπθ ἀϊ5- 
ἰαπΐοα ἱπΥ Θ5Ε ῬΙΏΤΒ, 
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Ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἤχεσεν ὅτι πρὸς τὸν ᾿Ινδὸν πολλάκις οἱ Χαλ- 
δὰϊοι ἐπορεύοντο, ἀναμνησθεὶς ὅτι ἦλθον παρ᾽ αὐτοῦ " καταῦσ- 
κεψόμενοι εἷς Μήδους τὼ αὐτῶν πράγματα, κωὶ ὥχοντο πρὸς 
τοὺς πολεμίους. ὅπως αὖ χαὶ τὼ ἐκείνων χατίδωσιν, ἐξούλετο 

θεῖν τὸν Ἰνδὸν τὼ αὐτῷ πεπρωγμένα. Ἡρξατο οὖν λόγου 
τοιοῦδε. Ὦ ᾿Αρμένιε. ἔφη, χαὶ ὑμεῖς οἱ Χαλδαῖοι, εἴπατέ μοι, 
εἴτινω ἐγὼ τὼν ἐμῶν ἀποςέλλοιμι πρὸς τὸν Ἰνδὸν, συμπέμψαιτ᾽ 
ἄν μοι τῶν ὑμετέρων, οἵτινες αὐτῷ τήν τε ὁδὸν ἡγοῖντο ἂν, καὶ 
συμπράττοιεν ὥςε γενέσθαι ἡμῖν παρὰ τὸ Ἰνδῦ ἃ ἐγὼ βόλομαι ; 
ἐγὼ γὼρ χρήματα μὲν προςγενέσθωι ἔτι ἂν βϑλοίμην ἡμῖν, 
ὅπως ἔχω χαὶ μισθὸν ἀφθόνως διδόναι οἷς ἂν δέη, "καὶ τιμιᾷν 
χαὶ δωρεῖσθαι τῶν ςρατευομένων τοὺς ἀξίους" τούτων μὲν δὴ 
ἕνεχω βούλομαι ὡς ἀφθονώτατα χρήματα ἔχειν. Δεῖσθαι δὲ 
“χότων νομίζων, τῶν μὲν ὑμετέρων ἡδύ μοι φείδεσθαι" (φίλος 
γὼρ ὑμᾶς ἤδη νομίξων) παρὼ δὲ τὰ Ἰνδᾶ ἡδέως ἂν λάξοιμι, εἰ 
διδοίη. Ὁ οὖν ἄγγελος, ᾧ χελεύω ὑμᾶς ἡγεμόνας δοῦναι καὶ 
συμπράχτορας γενέσθαι, ἐλθὼν ἐχεῖσε, λέξει ὧδε, ᾿Ἑπεμψέ με 
Κῦρος, ὦ Ἰνδὲ, πρός σε φησὶ δὲ προςδεῖσθαι χρημάτων, προςδε- 
χόμενος χαὶ ἄλλην ςρωτιὼν οἴχοθεν ἐκ Ἰ]ερσῶν' (καὶ γὼρ προς" 

Ογχιϑ δυίοι οἀπιὶ αὐ 7556: (Πα άςοο5 δὰ Τπάυπι βερὸ ργοῆβεϊοὶ, γθοογάδ- 
18 80 πος νϑηΐββα ψιοβάσηι δὰ Μοάοβ, 40], φυ!ὰ γοῦν ἀρ ᾿Ρ505 ρΘΓ6- 
ταῖν, θχρ ογαγθηΐ, θοβἀέιηααθ ἀείπαϊ δα Ὠοβίθβ οἰϊαμη 80 11586, αὐ Ποσαπι 
ἀυοαθδ τὸ5 Ῥογξρίςογθηΐ, [πάσῃ βἀοοσίαπη νοΪθθαΐ δα αθ ἃ 56 σοβία ἔι|8- 
5επί. Ἰδαυα Ὠυ βπη αι βουποηθμι 5ιυϊβοθρὶξ : Π1οἷἴθ τη], Αὐπηθηϊθ, νύβααθ 
Ομαϊάφὶ, ἱπαυϊῖ, 5ὶ φάθι ΘρῸ τῃθογὰπι δα ξηάιπν τη ογθηι, νεβίγ μη 8}}- 
4005 πὰ πη το γϑεϊβ, 4] οἵ πἰηθιὶβ ἀπισο5 1051) οἱ δα }υπθηΐο θββθηΐ 1η 115 ἃ}Ὁ 
ηάο ἱπηρεοίγαπαϊ5, αἴι86 ᾿ρ96 οαρῖο Ρ πᾶπη ΘΡῸ φαϊάριη δοσθάθγθ ηοθὶς ἀπὰς 
Δ΄αυ!ά ροοιηΐθθ νο]ϊη,, υἱ 115, ααΐθι5 Ορυ5 δϑῖ, βιρεησια ἀθαπαὸ παπιθγατο 
Ῥοβϑῖπη, οἵ τα 65, 4] ΓΘ ἐπογϊηΐ, ἤΟΠΟΓΘ ΤΠ Ρ θάβαιθ ΘΟΠΟΠΘϑί 87 
δῖ αυἱάρηχ ἀδ οα:δὶβ αυὰπι τηαχὶπηδπ ρδοαηΐε ΤΣ σΟρίϑι 6586 νΌ]0. 
ιυιατηνὶϑ δυΐοπι 68 ποῖ ιὶ ορὰβ 6856 βἰαίπδπι, τα] ηὶ ττιθη οἰππίηὸ [ἰθοὲ νες- 
τγῖβ ῬΆΓΟΟΓΘ (πᾶ πὶ γῸ5 8Π| ἱπ ὨΠΙΏΘΙῸ ὩΠΙΟΟΥΠ ΡΟΠΟ) δἱ ἃ ἴπάο, 8ὶ 
ἀατεῖ, ᾿Πθεπΐον δοοίρογειη. [Πίϑαιδ πιιπέϊιι8, οὐ ἀτιοθ5 νῸ8 αἱ ἀθ5 ἀἴᾳυο δἀ- 
Λαπιοηίο 51{13 ποτγίοσ, οἷπ) οὸ νεπουῖξ, ἴθ σης τηοάϊμμη ἰοαμοίαγ, Ογτὰβ δὰ 
16 τὴρ τηΐϑὶί, Τηΐο : αυἱ ρϑουηϊᾷ 5.0] ορὰβ 6856 αἰοϊί, ᾳφυὸά ἃ ῬδΥ815 δἰ απιὶ 
δθδπη ἀοπηο δχογοϊζιμ οχρθοίθί : (ομηηϊηὸ θηΐμ οχρϑοίο, ᾿παυτ) αυδρτΟΡ- 

ἃ Ἑατασκεψόμενοι] Ἐδοίὰ Πδης δβουγὶρία- 
ΓΆΤΩ 1η Ἰοούτῃ γυϊρσαίς ἰδέ 9, κατασκεψάμε- 
νοι, 50 5 {π|} Βίορμανυ8. δίς Βουποῖα- 
Ὑ118 οἴϊαπη ἀσοράϊί, 4] κατασκεψόμένοι 
ΤΩΔΤΡΊΩΙ ἀὐδογῖρϑῖί, Ἐτοαυθηβ αὐΐοτῃ οβί 
δυϊαηποῦϊ οστου. 

Καὶ τιμᾷν κα δωρεῖσθαι, ἅς.} Αρυά ῬοΥ 
505 ΤΟΥ ογαΐ πα], δογυτη ΟΠ ΏΪΠᾺ 
Βεπεβοία, «αἱ ἐογθίου 86 Ῥηποϊαγῦ 
ξοδδογδηΐϊ, 2} ὧς ἘΠ᾽ οδ Ῥρηδ γηθυπὶ 

ογδηΐ, Ῥυ κὸ οὐμηυϊαίόαιθ γϑιη ΘΟ ΑΥΪ, 
Κάρτα γὰρ, ἰοϑία ἩΥοὐοίο, ἐν τοῖσι Πέρσῃσι 
αἱ ἀγαθυργίαι ἐς τὸ πρόσω μεγάθεος τιμῶνται. 

ἢ. 3. 6. 154, ΜΙΠανῖθυ8 οἰδι ρα 15 
608, 4ἱ 56 βίγθηϊιοβ Ὀγπογοηΐ, ἀοηδ- 
Ὀαπΐ ῬοΘΥΒΆΥΧΩ ΓΟρΡΘ8 : μετὰ δὲ τὴν μάχην, 
δῶρα κἀάλλίςα μὲν ἐξέπεμψε καὶ μέγιςα τῷ ᾿Αρτα» 
γέρσου παιδὶ, τοῦ, ἕξο. Ῥ]αίΐαγοι. ἰπ ΑΥα ΣΧ» 
ΟΥΧΟ, Τ. 1. Ρν. 1017. 

ο Τσύτων νομίζων, ἔχ ο. Ὁ π οὐϊ19 4αῖδι14- 
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δέχομαι, ἔφη) ἣν ὃν αὐτῷ πέμνψης ὁπόσα σοι! προχωρεῖ, φηδὶν, 
ἣν Θεὸς ἀγαθὸν τέλος διδῶ αὐτῷ, πειράσεσθαι ποιῆσωι, ὥςε σὲ 
νομίζειν χωαλῶς βεξϑλεῦσθωι, χαρισάμενον αὐτῷ. Ταῦτα 
μὲν ὁ παρ᾽ ἐμ λέξει" τοῖς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ὑμεὶς αὖ ἐπιςέλλετε 
ὅ,τι ὑμῖν δοκεῖ συμφέρον εἶνωι. Καὶ ἣν μὲν λάξωμεν, ἔφη, 
παρ᾽ αὐτοῦ, ἀφθονωτέροις χρησόμεθο" ἣν δὲ μὴ λάξωμεν, 
εἰξόμεθω ὅτι οὐδεμίων αὐτῷ χάριν ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέςαι ἡμῖν, 
ἐχκείνα ἕνεκαγ πρὸς τὸ ἡμέτερον συμφέρον πάντω. τίθεσθαι. 
Ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ ἸΚῦρος, νομίζων τοὺς ἰόντας ᾿Αρμενίων χαὶ 
Χαλδαίων τοιοῦξω λέξειν περὶ αὐτοῦ, οἷω αὐτὸς ἐπεθύμει τάν- 
σῶς ἀνθρώπους καὶ λέγειν χωὶ ἀκούειν τερὶ αὐτοῦ. Καὶ τότε 
μὲν δὴ, ὁπόπε καλῶς εἶχε, διωλύσαντες τὴν σκηνὴν, ἀνεπαύοντο, 
: Τῇ δ᾽ ὑσεραίᾳ ὅτε Κῦρος ἔπεμπε τὸν ἄγγελον, ἐπιςείλας 
ὅσαπερ ἔφη. χαὶ ὁ ᾿Αρμένιος καὶ οἱ Χαλδαῖοι συνέπεμπον ὃς 
ἱχανωτάτϑς ἐνόμιζον εἶναι καὶ συμπρᾶξαι χαὶ εἰπεῖν περὶ ΚΚύρε 
σφὼ προςήχοντα. Ἔκ δὲ τούτου ὁ νὰὰς ων ἐπιτελέσας τὸ Φρού- 
ἐἰον καὶ φύλαξιν ἱκανοῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι, καὶ ἤρχοντο, 
αὐτῶν χωτωλιπὼν Μῆδον, ὃν ὦετο Κυοξάρει ἂν μάλιξα χαρίς- 
σθαι, ἀπήει συλλαξὼν "τὸ ἕτερον ςράτευμω ὅσον τε ἦλθεν 

ἴον 51 ἰδηίαπι οἱ ΤΏ 156γ15 ῃθοιηῖθ, αυδηΐαπι οοΙηπηοάβθ ᾿ΓῸ ἐδ] 1οὶ γϑγαμ {τα- 
ΤΌΠ 8 σοοβϑιι ροίογῖβ, αἱΐ 56, 51] θΟπαμ χογμῆὶ Θχϊτατὰ [608 ἐρϑὶ ἀθαουϊξ, 5έυ- 
αἸοβὸ τὰ ὀρογαπῃ ἀδίαγαμι, αἴ ΘΧ βίπιο5, θθηδ ἔθ σοδιδ ἐπὶδ ΘΟΉΒ.Ϊ011556, συ 
515 181 ρταϊβοδίι5. Ηφο αὶ ἃ π|6 τη δία πυηί5 αἶσα : 05 δυζειῃ 
νΌΒ τππηὰ τηϊτἰ6 15, 115 1051, αυϊσαι! νΟὈΪ5 6Χ υδὰ ἴοτα νἹάἀδίυγ, προγαίθ, Ἐπ 
»εομπίαπι αὐϊάθπι, ἸηαυΪ, Δ 60 51 ΔΟΟθρ υ  ΠΊ.5, Πα ͵ΟΣ ΠΟΡΙ5 τ ζηι5 ΟΟρὶϑ, 
Πιοσῖ ; 5᾽η ΠΗΙΠ ὰβ ΒΟ θηλι5 Πυ] ἀπ ΠΟῸ5 οἱ ρταίδηι ἀθθογθ, 5εα αυοα δα Θαπὶ 
δὐπηοί, ΠΟΘ] ΠΟΌΪΒ οππηΐα ὃ γα ποβίγᾷ Ἴοπβίιοσο. Βθο Οντιβ δἰθθαΐ, 
οὐπν φεδαίοηι Θχἰβεηγοῖ, ΑὙπηθπῖοβ ΟΠ] ἀδοόβαμθ, 4] ΠΠ πὸ ργοἢοἰβοθυθηΐυν, 
4118. 46 886 ἀἸεΐαγοβ, αι} 1ὰ ΟΙΏΠ65 ρΡ56 ΠΟΠΠ65 δὲ 4656 αἀἴσογθ εὑρὶθθαΐ δὲ 
αὐτο. Ας ἔππὶ αυϊάθη), Ὁ] νίϑιπ ἔαϊδδθὲ ορρουίαπυπη, 50] ἴο ΠΟΥ ν]Ο, 
4αϊθῖ 56 ἀθάθυιηΐ. : 

Ῥοβιγιἀϊὸ Οντιβ πη Ὠππίϊαιη ταἰϊτοθαΐ, οσἀμη Θὰ ΟΠ Πἶα,), 4ΌΟΥΠΙΠῚ ὨΊΘΏ1ΐ- 
ἢργαΐ, πη αΐα ᾿ρϑὶ ἀθα ϑβοί : οἱ Αὐτηθηϊῃβ δ ΟΠ ]ἀδοὶ ἐδ διὲβ τη θθδης 
608, 05 οἴ δὰ σοπῇεϊοηάπηι ἤος ποροίϊιηι πηαχὶπγὸ ἸἀΟ605 ΥΡΙ ΓΑ θα πίιιγ. 
οἴ δά ργεραϊοαπάμσμ θὰ ἐθ Ουὐτο αυδὸ οοηνθηῖγοί. ϑοουπαὰπι ἢεθο, ΟΥτα5, 
εἂπα οἱ τΣ ΕἼ θυ5 ρυοϑι ἀἸαυ 5, οὶ 5815 θϑβθηΐ ἔῃ δὸ οοηπϑέϊειιζιἠδ, οἱ ὑϑρθι 
Ὀγλη 115 ὨΘΟΘΒΒΆΤ 8, σαβίθ πῇ ἀρβοὶν ββεῖ, Μοἀζιηαιιθ δογὰτὴ ργϑδοίαηι 
γΒΠφυϊδδδῖ, αθῖ ααδὰ ργερῆσοτγοι, τοῖα Οναχαυῦὶ τηαχίπιδ σταΐθην ἐδοίαγαμη 

ἀατῃ Ἰορϊταν, δεῖσθαι δὲ τούτων νομίζω" τῶν μὲν, 
ἕο. ϑεὰ χῃηοτϊὸ Βίορμδηιβ ᾿θοϊ μη, 
ἀαστα ἴῃ τοϑΥρη8 τοροτογαΐ, νομίζων, 
γῶν, ὅτε. Ε}ὃ αἰίογὰ πιοϊϊογθη σθηβυὶί, αἷ- 
6 δἀρὸ ἴῃ ἰοχίθτηα γθοθρὶξ. Ησπο [μου η- 
ΟἸανῖα8 οἰΐατῃ ἴῃ Ὑ δυϑίομε διὰ βδουΐι5 δεξί, 
οἱ συ γοβθηΐδὶ ΜΘ, ΒΟ, Ε ΥΔΙ] τῖθ βαη 

ΧΟΒΟΡΒΟΣ δὲ ᾿υϊαδιηοαϊ βου] 18 ἀνά- 
κολυθία, ἀιαγῃ ἰοτηθγὸ φαϊάδγα ἴῃ ϑϑουὶβ 
108. ἀδταπϑυαπί : ρου. ᾿ϊ. 26. εἴ δἱϊοὶ 
822)}06. τ 

ἃ Τὸ ἕτερον] ἘΕἰτο ΑἸάϊηδ εἰ ΝΙΚ, Βοαὶ, 
Ἰὰ ἃ ἕτερον Ὡθὴ 8βποβοιπέ. ϑίθρῃδῃο 
σαοσιια δὲ ΠΤ θυ ποίαν πιϊηὶϑ μἰδοθὶ ἰξευς 
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ἔχων χωὶ ὃ παρ᾽ ᾿Αρμενίων προρέλαξε, καὶ τὸς παρὼ Χαλδαί- 
ὡν» εἰς τετρακις χιλίας, οὐ ᾧοντο χοὶ συμπάντων τῶν ἄλλων 
χρείττονες εἶνωι. 
Ὡς δὲ χατέξη εἰς τὴν οἰχουμένην, οὐδεὶς ἔμεινεν ἔνδον ᾿ΑΡ- 

μενίων, οὔτε ἀνὴρ, οὔτε γυνὴ, ἀλλὼ πάντες ὑπήντων, ἡδόμενοι, 
τῇ εἰρήνη " χωὶ φέροντες κωὶ ἄγοντες εἴ τί ἕχαστος ἄξιον εἶχε. 
Καὶ ὁ ̓ Αρμένιος τότοις ἐκ ἤχθετο, ὅτως ἂν νομίζων καὶ τὸν 
Κῦρον μᾶλλον ἥδεσθαι τῇ ὑτὸ πάντων τιμῇ. Τέλος δ᾽ ὃν ὑπήν- 
τησε καὶ ἡ γυνὴ τῷ ᾿Αρμενίθ, τὼς ϑυγαωτέρως ἔχασω, χαὶ τὸν 
γεώτερον υἱόν χαὶ σὸν ἄλλοις δώροις καὶ τὸ χρυσίον ἐκόμιζεν, 
ὃ πρότερον οὐχ ἤθελε λαζεῖν ὁ Κῦρος. Καὶ ὃ Κῦρος ἰδὼν, εἶ- 
σεν, ὙὝμεϊς ἐμὲ οὐ ποιήσετε μισθοῦ περιϊόντω εὐεργετεῖν ἀλ- 
λὼ σὺ, ὦ γύναι, ἔχϑσω ταῦτα τὼ χρήματοω ἃ φέρεις, ἄπιθι, 
χαὶ τῷ ᾿Αρμενίῳ μηχέτι δὸς αὐτὼ χατορύξαν" ἔχπεμψον δὲ 
σὸν σὸν υἱὸν ὡς χάλλιξςα ἀπ᾿ αὐτῶν κατασχευάσασω ἐπὶ τὴν 
φρατείαν᾽ ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν χτῶ καὶ σαυτῇ, καὶ τῷ ἀνδρὶ, καὶ 
σαῖς ϑυγατράσι, χαὶ τοῖς υἱοῖς ὅ,τι χεχτημένοι χαὶ κχε- 
χοσμημένοι κάλλιον κωὶ ἥδιον σὸν αἰῶνα διώξετε᾽ εἰς δὲ τὴν 
γῆν, ἔφη. ἀρχείτω τὸ σώματα, ὅταν ἕχαςος τελευτήσῃ, κο- 
ταχρύπτειν. Ὁὧ μὲν ταῦτοω εἰπὼν παρήλαυνεν' ὁ δὲ ᾿Αρμένιος 

86 ΟΧΙβι δ θαΐ, ἀἰβΟ δ 551}, ΒΌΓΩΡΙΒ 5ΘΟΌ ἢ οἱ ΘΟ. 115, αιᾶ5 δἀδυχογαῖ, εὐ 115 
αὐδ5 Ὁ ΑΥ̓ΤΊΘ 115 αοσορεοχδΐ : δὲ 115, απ85 (ΠΑ ] 488] τηϊβογαηΐ, πουηϊπυμι αὐ 
ἀαδίθοῦ τηῖ}1α, αὐ] ναὶ γϑἰϊαυ 8 οχηηϊθιι ᾿ΥϑοϑίΔ ΠΈΟΥΟ5 56 Ρ Ι γα θαηζαγ, 

ΌθΙι δυΐοπῃ ἴῃ ΓΟρΡΊΟηΙ5 ἰοσα οὐ ἀθβοθηα!ββαῖ, ΑὙΠΊΘΠΙΟΥΠ ΠΘΏΙΟ 56 ἀο- 
τῊΪ σομ τ πεϊξ, ἢ6 6 νἹΓ, τ6ο ἐοοτηϊηδ, 56 οὈν δὴ ὈΥΟΟΘββουηΐ ΟἹ Π 65, ἀθ ρ806 
ἰκεῦ, δϑοιπιὶ ἰεγθηῖοβ δα ἀπορηϊόβαμα αυ!άαυϊά 8]1ου} 15 ρΥΘΕΪ υλ ροὲ Ππαθοχεοί, 
Αἰαια [5 Αὐγηθηΐβ τηϊηϊηὸ οἴη ἀοθδίαν, ααὸὰ ΟΥτγαμὰ τηδρῚ]5 ἤοῸ τηοάο 
ἀεϊφοίαϊυπη [γἱ ἀοίαξο αἴ ογχηῖϊθυ5 ΠοΠοσα ραΐατεί. Ταμπάθιμ δὲ ἸΧΟΥ ΑΥΩΊ6- 
ΠῚ οσευντῖς, {1165 ας τηϊποσθι παῖ ἢ] τη βαοιση ἀποθῃβ: ἃ. ῬΙΘίου 8}1ὰ 
ταῦπογα, Πἰσἀ υγιτὰ αυοήϊο αὐίογοραΐῖ, φιοά Ογτιβ δηΐθα ΔΟΟΙ 6.6 ΠΟΙ πϑγαΐ. 
Ἦος Ογτιβ υδὶ νἱἀϊδβεί, ὅο5 ποη οἰϊδϑοίινῖ οϑίῖβ, Ἰμαυϊξ, αὐ τπθυοθϊβ οαιι88, 
πίης ἰἸηἀθ ᾿γοβοϊβοθηᾶο θη ππθγθαῦ : νογὰπι (ὰ, τη] θυ, 80}, ἰδία 485 δα- 
ἴετβ ρϑουηἶδβ τγοίηθ, πθῸ θὰ5 ροβίῃας ΑὙὐπιθηῖο ἀθίοαϊθπμα5 ἀθάθεὶβ: βοὰ 
δ᾽ϊαπι ἑσσπι ροέϊῆι8 ὨΪΒ ἃ (6 φιὰπι ρυ]ομουγϊ πὸ οχογηαίΐυχῃ ἴῃ τα ἰτἰαπι τηϊ!- 
τἰϊο : ἀθ γϑ αυΐβ. ἀυΐοπὶ οἵ τηατϊίο, οἱ Π]1αθιι5, εἰ Π]115. 14. οοιηραναίο, αυοὰ 
σΟΠΒΘΟΙΙΙ αυδαιϊ6 οΥπαῖὶ οἱ θραης 5 ἴαμα. ᾿πσυηα !ὼ5 να ἰγαάσαί5 : τοδὶ 
νεγὸ αυΐϑασα ἀρίιαποίιι5 εγῖς, 5αίὶ5 ἐϑίο, φουρογὰ 500 ἰογγᾶ ξοηάθτθ. Ἦξὸ 
οὐπὶ ἀἰχίδδαξ ργορτοβθι5 δ : Αὐπιθηΐτϑ δαΐοχῃ, ἐδοίουί αιιθ ΠΟΠΔΪΠ65 πῃ ϊνϑιϑὶ 

γοσα στα : τοῖπὶ αυΐϊάοπι (ΟΠ ηἀσχη νἱ- 5ἰγοί, οβεσγο βοϊθδηΐ, υἱᾶα 518 ΖΕ]ΙΔὶ Καν. 
ἀείαν, υἱροίο αιιοά οφοτηπιοάδ Ὠὶς 5ίαγο πθ-ὀ Ἡϊοίον. 110. 1. οἂρ. 31. Νοίαπάσπι 68: 
φαθαί, ΜΜϑίυπι Βοά]. ΘχὨ 6 γο.- ἄγοντες 

8 Καὶ φίροντες "ὦ, δε. Ὅς τηῦπουϊυ8 ὅ,τι ἕκαςος, 6. οὶ πώς, γεὶ ἴα, συᾶτα 
συ τος ῬΟΓΒΟΥΠΙ 11, ΠΌΟΥΤΤῚ ΠΠ65 ἴγ8Π-ὀ ἤστην Ἰοοίίο βἴοχο Ὀοίοϑί 
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συμπρούπεμπε, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι, ἀνωκολῶντες 
"σὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρω τὸν ἀγαθόν. Καὶ τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἕως 
ἐκ τῆς χώρας ἐξέπεμψαν. ἸΣυναπέςειλε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Αρμένιος 
χωὶ ςρατιὼν πλείονω, ὡς εἰρήνης οἴκοι οὔσης. Οὕτω δὴ ὁ Κῦ- 
ξὸς ἀπήει χκεχρηματισμένος, ἐχ, ἃ ἔλαξε μόνον χρήματα, ἀλ- 
λὼ πολὺ πλείονα τούτων ἑτοικωσάμενος δι τὸν τρόπον, ὥςε 
λαμβάνειν ὁπότε δέοιτο. Κωὶ τότε μὲν ἐςξρωτοπεδεύσαντο ἐν 
σοῖς μεθορίοις. 'Τῇ δ᾽ ὑσεραίῳ τὸ μὲν σράτευμα καὶ τὼ χρή- 
ματα ἔπεμψε πρὸς Κυωξάρην, (ὁ δὲ πλησίον ἦν, ὥςπερ ἔφησεν") 
αὐτὸς δὲ σὺν Τιγράνη χωὶ Περσῶν τοῖς ἀρίςοις" ἐθήρα ὅπϑ ἐπι- 
συγχάνοιεν “ϑηρίοις, καὶ εὐφραίνετο. Ἐπεὶ δὲ ἀφίχετο εἰς 
Μήδος, "τὼ χρήματα ἔδωχε τοῖς ἑαυτῇ ταξιάρχοις, ὅσα 
ἐδόκει ἑχάςῳ ἱχανὼ εἴνοιι, ὅπως χαὶ ἐκεῖνοι ἔχοιεν τικῶν εἴ τινὰς 
οἄγαιντο τῶν ὑφ᾽ ἑαυτός" ἐνόμιζε γῶὼρ, εἰ ἕχαφξος τὸ μέρος 
ἀξιέπαινον ποιήσειε. τὸ ὅλον αὐτῷ χωλῶς ἔχειν. Καὶ αὐτὸς 
δὲ, εἴτι πὸ κωλὸν ἴδο; εἰς τὴν ςρωτιῶν, τῦτο χτώμενος ἐδωρεῖτο 

) 

διηι υμὰ, ἀοαἀποορδηὶ, αἰζᾷ νοοΘ ἀρρεὶἸαηίθβ ρέμυμιογμην ὈθΘηθοϊου απ ἃὰς- 
τογθπι, νἰγαπὶ ΐππὶ Ὀοηυ. ΤΙάσιθ ἀδϑδιάμοθ ἰαοιθθαπξ ἄθηθο οχίγα σϑρῖο- 
Πδχὴ διίαηι ἀρ υχιββθηῖ, Αὐτηθηΐαβ νϑγὸ τηδ͵ογθιῃ οἴἴαπι δχογοϊϊαια οἱ δᾶ- 
Λαηχῖϊ, αυὶρρο 4υϊ ἀοτηϊ ρᾶσομα Παθογοί. Αἴαπθ πὰ ΟΥὐτὰβ ΔὈΠ, πο [ἰξ 
βοϊιη, ααᾶ5 ἀοοορογαῖ, ρθοῦη 5 ἰοσυ ] οἰ αΐι5, 568 μαϊοίαςςᾷ αηταδϊὲ τποταπιὶ 
οι Παρ δα τηαἱεὸ 15 πη] οὐ 5. νἱᾶ, δάθὸ υἱ δας, αιιοίο5. θϑϑθῖ οριιδ, ΒΌΠΊΘΓΕ 
Ῥοββεί. Ας τὴ αὐϊάδπη ἴῃ ἤπῖθιιβ οαβίγα τηθίδι!. βυηΐῖ. Ῥοβί ὃ σοορὶαβ 
Ῥεοιπηϊᾷβαιο δὰ Οὐ γαχαγοπι πηϊϑὶξ, (15. ἀυΐθπη ῬΙΌρ ὃ αὐθογαΐ, ααθιηηδαπιοά πὶ 
αἰχογαΐ :) ἴρ58 ουπὶ ΤΊργαπθ ἂο Ῥεγβάγαμι ορεϊπγαϊ 5 νοπαθαίαν Ἀθϊσυηαὰ8 
ἴῃ [ϑγὰ5 πο ἀἰββθηΐ, δἴαιιθ ἐξα 56. δ] θοίαραϊ, ἴὴ Νίοάουπμμ νεγὸ σγϑρίοπθ τη 
Ομ Ρογνθηϊβδοί, 515 οοπογίαηη ργϑοίθοι 5 ρθουηΐαβ ἀδαϊῖ, απαπίσπι δοϊϊοοξ 
δαγιῖπὲ σὐϊα 8 58 118 6558 ἈΥΘΙ γα θα, τὖ 11 δεϊαπη Παρ γθηΐ ὑπ4 6 505 ΠΟηοῸ- 
ΓἰΒ ΣΓΡῸ ΟΥὨΔΙΘΗΐ, 51 41105 Δι γαυθηξαν : Θχ δι ηαθαξ Θηϊη1, 51 ἀμ ]56 16 ραχίθ τη, 
οπογοϊζῇ5 οἱδὲ πιαπεαϊαξαηι ἰασὰθ ἀἴρπανη γα άθογοῖ, ἴουϑ υἕ ἰοΐαβ οσογοἰξι8 Θρτο- 
σὶὸ σοϊηραγαίιι5 6586. ἔγ56 αυοαιθ, 51 αὐϊὰ πϑρίατη νἹάθγοί απο Θχθυοῖτα! ροββϑὲ 
6556 ΟΥ̓ΠαΙΠΘηΐο, [ἃ αὶ σοι ραγᾶϑβοί, αἰ Ὡ βϑιπηῖβ ψιδιδοιο ἀοηαθδΐξ : ααυὶρρα 

ἃ Τὸν εὐεργέτην, τὸν, ὅτ6.}] ΕἸΘραη Αγ 
5Β'Χ} δ δ ρ ῃβϑιη ογϑίομπὶ ΘοηΒ1} 88 ἀυίϊ- 
ΘᾺ Πθο ἰΐογαΐϊο ; οὐ)ὰ8 οδἰϊατα ἀρὰ 58- 
ΕΥῸ5 βου ρίογ 5 θχϑιηρία χοροσϊαηΐαγ: Καὶ 
ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν ὅτι σῦ εἴ ὃ Χριστὸς, ὃ υἱὸς 
τῷ ϑεῖ τῇ ζῶντος. 9ΟῊ. νἱ. θ9. ὃς ἐκάθιζεν 
ἐν δεξιᾷ τῇ ϑρόνυ τῆς μεγαλωσύνης, ἐν τοῖς ἐρα- 
νοῖς----ἜΠ6 Ὁ. γῊ}}. 1. 

Ὁ Τὰ χρήματα] ϑΑΘΡΏΘΏΟ ῥἰδοθῖ τῶν χρη- 
μάτων, δαῃάξιησι!α. 5ουὶρίθπγαιη ἀαΐ ΜΒ, 
Βοά). ϑ8εα οὗτη νυϊκαΐα ἰδθοῖϊο 86. ποθὴ 
χηδϊὰ Ὠαθοοΐ, Ἰοσυ πη διιατη, πὶ γοϊθῃίρ, 
Ἰρηδαΐ. ᾿ 

ο᾽Αναιυτοῖ Ψψυϊσὸ ἄνοιντο. σποά οὗγηῃ 

οοηγδηϊδηΐθα Ὠθϊο ἰοθο βρη Πποδιϊ ήδη 
ὨΌΘγο ἠδααθαΐ, τηϑυϊΐο ΚΘ θρἤδηι8, σχθιη- 
ῬΙαγνὶβ νϑίμιϑει διοίουγιϑέθ Ὠἴχαβ, ἴἢ 6}88 
Ἰοσαμα ἄγαιντο 5 ΒΕ ]Ὲ : ᾳαδτῃ βουὶρίι- 
τα Βοαιπηϊαν ἰηίουρυθίοϑ οἱ χγῸ8 ἴρ88 
Βαρτίαῖ. 

αἰ Εδωρεῖτο] Β'ἴΘΡΠΔη5 Ἰορὶξ, διεδωρεῖτο. 
Δι γθοθρίβ ἰθοίοηι Μ5, ΒΟΑΙ. εἕ ριθυίᾳθ 
δαἴε 58 ἀαπὶ Ποτηϊη8 : 6 88πη8 4Ἐ}- 
ἄφιη οἱ ϑηδοσα ῥτογϑὰβ υἱάθίισ. ΑἸΤΟΥΣ 
δαΐθηχ 11, ἃ Βέθρ απο δα πηγῖ558θ, νἷᾶπὶ, τί 
ορίπου, βίγαν!ἐ πο, αυοα ΠΊΟΣ ΒΟΘΌΪΕΙΡ, 
ΘΟΤΏ ΠΟΘΙ Πγη, διεδίδν, 

δα“. πῆ. α- σπ π-Σ 
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τοῖς ἀξιωτάτοις" νομίζων, ὅ,τι καλὸν χὠγωθὸν ἔχοι τὸ ςράτευμα, 
γούτοις ἅπασιν αὐτὸς χεχοσμῆσθωι. ᾿Ἡνίχω δὲ αὐτοῖς διοϑίὸς 
ὧν ἔλαξεν, ἔλεξεν ὧδέ πως εἰς τὸ μέσον τῶν ταξιαρχῶν, χαὶ 
λοχαγῶν, καὶ Θάντων ὃς ἐτίμα" 

“ἸΑνδρες Φίλοι, δοχεῖ ἡμῖν εὐφροσύνη τὶς νῦν παρεῖνοι, καὶ 
“ἐ ὅσι, εὐπορίω τὶς προςγεγένητωι, χωὶ ὅτι ἔχομεν ἀφ᾽ ὧν τιμᾷν 
“ ἕξομεν ὃς ἂν βελώμεθα, καὶ τιμᾶσθωι ὡς ἂν ἔχωςος ἄξιος ἥ. 
“ Πάντως δὴ ἀναμιμνησχώμεθοω τὼ ποῖω ἄττα ἕργω τούτων 
“ σῶν ἀγαθῶν ἐςὶν αἴτιο" σποπούμενοι γὼρ εὑρήσετε. τὸ, τε 
“ ἀγρυωνῆσαι, ὅπε ἔδει, καὶ τὸ πονῆσαι, χαὶ τὸ σπεῦσαι, καὶ 
“ἐ φὸ μὴ εἶξαι τοῖς πολεμίοις. Οὕτως οὖν χρὴ χαὶ τολοιπὸν ἄν- 
“ δρας ἀγαθὸς εἶναι, γιγνώσκοντας ὅτι τὼς μεγάλος ἡδονὼς 
“ χαὶ τὰ ἀγαθὰ τὼ μεγάλο ἡἣ πειθὼ, καὶ ἡ χωρτερίο, καὶ οἱ 
“ἐν τῷ χωιρῷ πόνοι κωὶ κίνδυνοι παρέχονται." 
᾿Κατανοῶν δὲ ὁ Κῦρος ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὼ σώματω οἱ 

σρωτιῶται πρὸς τὸ δύνωσθωι σρατιωτικοὺς πόνες Φέρειν, εὖ δὲ 
τὸς ψυχὼς, πρὸς τὸ κωταφρονεῖν τῶν πολεμίων, ἐπιξζήμονες δὲ 
ἦσαν τὼ προςήχοντω τῇ ἑαυτῶν ἕχαστος ὁπλίσει, κουὺὶ Ὡρὸς τὴ 
πείθεσθαι δὲ τοῖς ἄρχεσιν ἑώρω πάντως εὖ παρεσχευοασ μένος" 
ἐκ τότων ὧν ἐπεθύμει τὶ ἤδη τῶν πρὸς τὸς πολεμίος πράττειν" 
γιγνώσχων ὅτι ἐντῷ μέλλειν, πολλάκις τοῖς ἄρχϑσι καὶ τῆς 
χολῆς παρωσχευῆς ἀλλοιθταί τι ἔτι δ᾽ ὁρῶν ὅτι Φιλοτίμμως 

αυἱ ρυϊατοῖ, αυάσαϊα ρυϊοῆτι ργϑοοἰαγτίαιθ πα θογοί θχογοῖζιβ, 14 ομγηὸ 5:0 ὶ 
ΟΥΠΑΠΙΘηΐΟ 6556. (υᾶηάο αὐΐομ Θὰ ατ1ὲ6 Δοσορογαΐ 115 αἸβυ θ 6 θδΐ, ἴῃ πὰπο 
ἰογὸ τποάσμ ἰηίοι σοογίίπι ργϑίδοίοβ, εἴ τπδηϊραΐουιπι ἀποθ5, δὲς ΟΙΏΠη65 
1105, 4αἱ ἀρυὰ ᾿ρβύμη ϑγαηΐ ἴῃ πόποῦο, ἰοοσυία5 δῖ: 

“1 οὐἶπα αυδοάάμη, ἀτηϊοὶ, πος ΤΘΙΏ ΡΟΥΘ ΠΟΡῚ5 δίθβϑο νἹάθίυν, πὶ απδά 
“ἐ χργὰπὶ Οπιπέμηι οορία ααδοάδηη ποῦϊβ Δοσθββοσῖί, τασι αἰιδαὰ Πα ΘΔΠΊΙ5. 
“Ἔ ὑπᾶ6 605 α1105 ΨΘΙΙΠ.115 ΠΟΠΟΥΘ αἴϊοθτο ροϊουμηι15, οἵ οὰσῃ αυϊ5α86 απο ἀϊρ- 
““ πὰ5 [ποτῖς Ποπούθπὶ σοπβοαμαΐαν. Οπιηϊπὸ δυΐογη Πηθιηου , ΠΟ 15 γθί ΠΘη-- 
“ ἀυσπι ο5ξ, Θὰ] Π5Π.ΟΩ κιυα ἴα σαπέ Πογῖῖπὶ ποῦλδ σοιημαοάογαμι σιβθθ : ΠΔΠῚ 
“. 81 συ πὶ ἀΠἾ 115 νοβίσῖ5 ΠΟ Β᾽ ἀου εἰς, ἤεθο σο8; οἱ νἱσίαπο, ομπη Οριι5 ογαΐ, 
“ οἵ Ἰαθογαπάο, οὲ δοοοίθγαηο, οἱ ἢ18}} Πποβιὶ σδάθηάο, εὐηδεφψιμίοϑ γῈρ6- 
“ τίθεῖβ.. Οὐδργορίεν ἀθίησθρα ααοήτδ Υἱτὶ [Οτίθ5 5115 οροτίοί; βίαι παϊβαμα 
“ οροάϊοπεαμ,, οἵ ἐοϊογα πίστη, οἱ Ἰαθουιτι, αὉΪ ροβοῖί οσσαβῖο, ρουϊομ!ογήμη- 
““ 4ὰθ μαι θηίαμη, τηᾶρτιᾶ5 νοἰπρίαΐο5, οἱ σογηπιοάα, ἱησοηΐα ἀαίδιγο.» 

Οὐπι δυΐοπη Οὐσιβ ἀηἰπηδἀνογίογοί, τ 65. οἱ σουρουῖθυς. δα Ἰαθογος 
τη τα ΓΘ 5 ρετίδγθοηοβ ναΐθγθ, εἰ ἃ πἰπηῖ8 ὁ550 αὐ σοΠἰοΙαποπάθηι Ποβίθιη ργεθ- 
Ῥαγαΐοβ, ῬΟΥΪΟ5 οἰϊατη ΘΟΥΌ ΠῚ 6550, αἴτὰῦ αὮ5. “ΠΟΘ 6. ΔΥΠλαίυγ 85 51188 ΓΙῸ 

Ῥοσία!αγοί, ἃς ργρίογθὰ οπεποϑ δὰ ραγοησιπι ργροίδοἵ5 διε Ῥαγαΐοβ 6556 νἱ- 
ἀογοῖ ; δῖ5 υἱἹαιθ (6 φαυι515 [δ Δα} Θογιτα ρόγουο οὐρίοθαΐ, αερ ἀἄνογ- 
5.18 Ποδίθϑ βιιβεῖρὶ ξοϊδπί : αυΐρρο απ] ἱπίο Πσογοῖ, ἴῃ οὐποί Ομ ΐθιι5. βεορὸ 
«ποθι εἰδιῖ νοπῖτο τ ἀρρατγαίι5 δἴαπν ρυθροϊαγὶ αἰ αυὰ οχ ρογίο. ἱπηπα δι 
ἰαδετασήσιιο οββθηΐ : οἵ συλ Ὀγερίουρὴ νἱάογοί, σομηθ! γος τ 165. σπογιι 
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ξχοντές ἐν οἷς ἀντηγωνίζοντο πολλοὶ χωὶ ἐπιφθόνως εἶχον πρὸς 
ἀλλήλθς τῶν ςρατιωτῶν, χωὶ τῶνδε ἕνεχω ἐξάγειν αὐτὰς ἐξό- 
λετΌ εἰς τὴν πολεμίων ὡς τάχι!σα᾽ εἰδὼς ὅτι οἱ χοινοὶ χίνδυνοι 
φιλοφρόνως ποιῶσιν ἔχειν τὸς συμμώχες πρὸς ἀλλήλες, καὶ 
οὐχέτι ἐν τούτῳ οὔτε τοῖς ἐν ὅπλοις χοσμϑμένοις Φθονᾶσιν, ὄτε 
τοῖς δόξης ἐφιεμένοις, ἀλλὰ μᾶλλον χαὶ ἐπωινᾶσι καὶ ἀσπά- 
ἕονται οἱ τοιῦτοι τὰς ὁμοίος᾽ νομίζοντες συνεργοὺς αὐτὸς τὸ 
κοινῷ ἀγαθῷ εἴνωι. Οὕτω δὴ πρῶτον μὲν ἐξώπλισε τὴν ςρα- 
σιῶν, καὶ κατέταξεν ὡς ἐδύνωτο χάλλιςώ τε καὶ ἄριςα" ἔπειτα 
δὲ συνεχάλεσε μυριάρχδς, καὶ χιλιάρχϑδς, καὶ γον μφᾷ χαὶ 
λοχαγός᾽ ὅτοι γὰρ ἀπολελυμένοι ἧσων τῇ καταλέγεσθαι ἐν 
τοῖς τακτιχοῖς ἀριθμοῖς" χωὶ ὁπότε δέοι; ἢ ὑπακχόειν τῷ φρατη- 
γῷ ἢ παραγγέλλειν τι, οὐδ᾽ ὡς οὐδὲν ἄναρχον χατελείξετο; 
ἀλλὼ δωδεχαδώρχοις κωὶ ἑξαδάρχοις πάντα τὼ καταλει- 
πόμενα διεχοσμεῖτο.ς Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἱ " ἐσιχαίριοι, 
χαρώγων αὐτὸς, ἐπεδείχκνυξέ τε αὐτοῖς τὼ χωλῶς ἔχοντα, 
χαὶ ἐδίδωσχεν ἢ «ἕχαφον ἰσχυρὸν ἦν τῶν συμμαχικῶν. Ἐπεὶ 
δὲ χοῤκείνες ἐποίησεν ἐρωτικῶς ἔχειν τῷ ἤδη ποιεῖν τὶ, εἶπεν αὖ- 
τοῖς νῦν μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὸς τάξεις, κωὶ διδάσκειν ἕκωστον τὰς 

5) η.ἃ ΠΟΠΊραγθθαΐ ἀγα 1110 ἴῃ ἐἰ ἀθ ααἰθιι5. ογαηΐ ἰῃΐου ἴρβοβ οθυίασηϊηᾶ, 
5101 οἴϊδῃ τησταῦ ων άθυθ, δὲ Πΐδοθ ἀθ σδαβὶβ ααὰτα ὈΥΙΠ ἢ 605 ἱπ ΠΟ σὰ πὶ 
Θάμσογα νοϊοθαῖ : ααῖρρα αἰ! βοϊγοὶ ρογισαΐα σομημηηἶα ΘΠ αγΘ τ σογαΠ.}}1- 
ἴοηθ5. πηπᾶ 56 θοπονοϊθηϊᾶ οοιηρ θοίδηίΐαν, παι ααδὸ ποη Δι] 5, ἴῃ 
60 ΤΟΙ βἰδίιι, νοὶ 115 ααῖθιι5. Οὐ ΠΕ Ιββίπλὰ 5 ηΐ ἀὐιπ, γαὶ 115 αἱ ρ]ΟΥ δ οἰσἢ 
ῬΙΑΙ δαηΐ Ἰην! ἀθης, 564 ροί ι5 αὶ 4165 5ϊηΐ οἱ οο]δυάδηΐ δὲ ἀπηδηΐο σ0ΠῚ- 
ΡΙΘοἴπῃίΓ 510] δἰ τη} 165, αιδα ηἸηυγ ηλ 605 βθοιμη πη, σΟΙηχηιηὶ ὉΠ Πταεὶ, ἴπ- 
δΘΥνΙΡ9 οχἰβίηθηῖ. Ῥγϊηηὰπ) ἰρίταγ δχϑγοϊζιηι ΒΘ ἂβ ἀυτπανῖ, φυδηησαο 
Ροϊοχδί μι ]ςΠπουυϊηχὸ εἴ οριπμὸ ἰηβίγαχὶε : ἀοιπαἀὲ ἀπσο5. ἀθοθπλ τ} Ππ1Π᾿, οἵ: 
τῖθαποβ, οἱ σομογίαμη Ὀγϑοΐδοίοβ, δὲ τπδη!ρυϊοσαμι αποίογοβ σοηνοσανὶέ : 
ἢπι δὶ πὰ }]]ἃ ογαηΐ ἡθορβϑιζαΐθ δἀϑίσιοιῖ αὐ ὼς ογ πα πὰ τη Πα  α } Πιιππ  ]ς 
ΤΡΟΘΏΒΙΙ οββθηΐ : οὐμηαιθ ναὶ ἱπηροθγαίου! ραγθηάμμτη 5ἰζ, νοὶ ἀθηπη ἀμ πὶ 
ἀΠαυ]α, ηὃ 516 αυϊάθηι ρᾶΓ5 Ὁ}1αὰ γθοίοσῖα ΘΧρουβ ΓΟ ηααθθαῖΐαν, βθὰ στρ! 48» 
ΟΠΊΠ65 ΘΟΡ ΘΒ ΡῈῚ ἀποάθηΐϊιπ δὲ βθηΐμη μη ρτίδοϊοβ αρτὸ Ἰηβι τ θαηΐων. 
Ῥοβίᾳυδτη νογὸ σοην θη β5θηΐ 1ἴ, ΦΠΟΓΤ ῬΥ οβθΠ ἰατ γ65 'ρβᾶ μοβίυ]αθαΐ, οἷς 
ργαΐουν αοΐοην ἀραυοῖῖβ οἱ αὰὸ ργεροϊαγὸ 56. παθογθηξΐ οβίθπάθραξ, οἱ χα. 
Ῥᾶγίθ νϑ]1ὰὰ οϑβθηΐ ΔῈΧ1 Πα βίησαϊα ἀοοθθαὶ. Οἴμπαμο ἢΠ 05 θίαιη σογθηαὶ 
1ᾶτα δἰϊαυϊα σπριάοβ γϑα!ἰββοῖ, θὺὸ5 Δα ργϑβθὴβ ααϊάθηιν αὐ οὐ η65 υϑαϊγο 
7αϑδθιξ, ΕἹ διιοβ Παθυηαιι8 γε ἰθ5 οἄοσογο, ααδὸ {Π|Π 05 'ρ56 γιοαὸ ἀοομοναξ, οτη- 

ἃ Οἱ ἑπικαζοιοι) ΥΟΧ 886 5βῖς ἴῃ τηλυσῖηθ φιρογε μγ δε ξὶαηι γὲ5 ροϑιιϊαγεξ :. φμίψιιε 
58 Βοάϊ. 6δ[ Ἔχροβίία ; Οἱ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐεὺ Ῥαγαϊὶ ἐ5ϑεηξ αὐ αἰἐφια ορρονγιιρνὲ μεγα- 
τὰς παρατάξεις καταρτιζόμενοι. Αἱ γ]Π} ατιὶ- φοράπηι. - ἴῃ ΒΘ] 5 αυϊάοπι βερ ἃ 
ἄρτα υἱἀθίυν ΠΟ ΠλΠϊι5 ὉἸϊαοα τ Πατα σου, δία πο βοτὰ τηοῦο ἘΡ] 616 ἀ6- 
ΤΟΒΡΙ ΟΥ ; 566 1108, Ομ 65 ἀδποίατο, 56- Ὀρὲ ἐπῈρ}Ἐσ]. 
οαηάδὰην γα. ῬΟΡΕ ΤᾺΤΡΥρ ΡΥ ΔΙ ΟΠ ΟΤΩ, 
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ἑωυτῇ ἅπερ αὐτὸς ἐχείνας, καὶ πειράσθαι αὐτὲς ἐπιθυμίων ἐμ.- 
ξαλεῖν πᾶσι τοῦ ςρατεύεσθαι, ὅπως εὐθυμότατω πάντες ἐξορ- 
μῶντωι, πρωὶ δὲ παρεῖναι ἐπὶ τὸς Κυαξάρος ϑύρας. Τότε 
μὲν δὴ ἀπιόντες ὅτως ἐποίεον τῇ δ᾽ ὑξερωίῳ ἅμα τῇ ἡμέρῳ 
παρῆσαν οἱ ἐπικαίριοι ἐπὶ τὼς ϑύρας. ᾿ Σὺν τούτοις οὖν ὁ Ἰζῦ- 
ρος εἰξελθὼν πρὸς τὸν Κυωξάρην, ἤρξατο λόγο τοιδὲὸςε' 

“ Οἴδω μὲν, ἔφη, ὦ Κυοξάρη, ὅτι ἃ μέλλω λέγειν, σοὶ. 
“ σάλαι δοχεῖ ἐδὲν ἧττον ἢ ἡμῖν ἀλλ᾽ ἴσως αἰσχύνῃ λέγειν 
ἢ σαῦτο, μὴ δοχῇῆς, ἀχθόμενος ὅτι τρέφεις ἡμᾶς, ἐξόδϑο μεμ.- 

νῆσθαι. Ἐπεὶ ὃν σὺ σιωπᾷς. ἐγὼ λέξω ὑπὲρ σϑ καὶ ὑπὲρ 
ἡμῶν. Ἡμῖν γῶὼρ δοχεῖ πτῶσιν, ἐπείπερ παρεσχευάσμεθα, 
μὴ ἐπειδὼν ἐμξάλλωσιν οἱ πολέμιοι εἰς τὴν σὴν χώραν, τότε 

“- μάχεσθαι, μηδ᾽ ἐν τῇ Φιλίῳ κωθημένδς ἡμᾶς ὑπομένειν, ἀλλ᾽ 
ἰένωι ὡς τάχιξω εἰς τὴν πολεμίων. Νῦν μὲν γὼρ ἐν τῇ σῇ 
χώρῳ ὄντες, πολλὼ τῶν σῶν σινόμεθω ἄκοντες" ἣν δ᾽ εἰς τὴν 
πολεμίων ἴωμεν, τὰ ἐκείνων κωκῶς ποιήσομεν ἡδόμενοι. 
Ἔπειτω νῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέφεις, πολλὰ δαπανῶν: ἣν δ᾽ 
ἔχσρωτευώμεθω, Θρεψόμεθω ἐκ τῆς πολεμίως. Ἔτι δὲ εἰ 
μὲν μείξων τις ἡμῖν κίνδυνος ἔμελλεν εἶναι ἐκεῖ ἢ ἐνθάδε, 
ἴσως τὸ ἀσφοιλέζατον ἦν ὃν αἱρετέον. Νῦν δὲ ἴσοι μὲν ἐκεῖ- 
»ο! ἔσοντωι, ἣ ἐάν τε ἐνθάδε ὑπομένωμιεν, ἐοίν τε εἰς τὴν ἐκεί- 

ςς 

ςς 

πἰθαβατιθ τ τῖοθ σαρ!αἸταίθηλ ἸΏ} ΟΘγΘ σΟΠΔΥΙ, αὐ ΑἰΆΟΥΙ Πα χῖπ ὃ ΘΠΙΤΉΟ ΘρΡΤΕ- 
ἀογθηΐον ΟἸΠ65, 80 Ιηϑηδ ΟὙΑΧΑΙ5 δὰ ροιίαβ δάθεβο Εἰ ἰὰης αὐυ]άθηι 
ἀθδαηΐο5 τὰ (δοθγιηΐ : Ροβίγι 1 δυΐοπλ ΡΥ ἰπσ6 11, ααϊρθὰβ. ορρογίαπθ 
ΤΡΓΆΤΩ ΔΘ ἀδΎι σΌΓα ΘΟΙΉΙΗΝΙ ροβϑιῖ, δά ροτίατη δά θγαηΐῖ. [ίδααθ οηλ 
115 ἸΏ τ 5505 δ(ἱ Ογαχάγθη (ὐγτιβ, ΠΌ] α5ΤΊΟΟῚ ΟΥΔΙΙΟΠΘ ΠῚ ΕΧΟΥΒῈΒ Θϑί : 

“9 βίο αυϊάρῃη δα, Ογναχαζοβ, απὸ ἀϊοίαγαβ. Β1, Δ ρυ θη ΠῚ ΠΟΙᾺ 
“6 χα ητ5 αὰ πῃ) 15 νἹ θεῖ : 5θαὰ ἰογίαβϑὶ5. ἤὲθο 16 ῥγοίευγο ρμυάδί, ηὃ νἸἀθα- 
ἐξ γἱ5 Τα ϊδὺ τη οηθτ ρτοίδοίοη]5 ἴδοθυθ, σι ρ αν ΠΟΥ [ἘΓα5. 16. 05. Α]ΘΙΘ, 
“ἐ Θυαπάο ἰὰ Ἰσίταν ἴδ665, ΘρῸ ἰά 1 (10 αιὰ ΠΟΒίΓΟ ΠΟΙΏΪΩΘ ΓΘ] ΘΧΡΟΏΔΏ), 
“ς ΝΟΡΙΒ5 πἰτηϊταπ ΟΠὨληΐθι5 νἀ δία, οὔτ ρα 1 5: ηγ5, ΠΟ ἰὰπο ἀδηνηι Ρὰρ- 
“ παηδαχη 6556, οὗ Ὠοϑβίθϑ 'ῃ ΓΘΡΊΟΠΘΙῺ {π8}} σπ ρα ηΐ, ἤΘαὰ6 ἐἰΐο5 ΠΟΡῚ5 
“ἴῃ δ σΟΥ ἄστὸ βθάθηξθιι5 δα ρθοίαη 5. 6550, βορὰ ἴῃ Ποβϊσυιῃ απὰῃ} 
“ ρυημη τα. Θυπά πη) 6556. (ὐὐπ ϑηϊην ἴἢ πᾶ πιηὴσ 5.105 ΥΘΡΊΟΏΘ, τ {19 
( χϑθὰσ (15 (ἀἰοτΥἸππθπίμσω 1 Ὁ ΥῚΠ}}15 ἰΏν ΠἸ : ἂἵ 51 ΠΟβΈ θὰ ἴῃ ἀρτ ργοοἶ5- 
κ΄ σαπημ, γθθιι5 ΠΠουιπα οὐπὰ γο]ιρίαϊο ἱποοτητηΡ ηλιι5, Ῥγδίογθὰ τὰ πὰς 
“ αὐτάθπι, ΤΠ ΡΟ (010 50] ρίι1, ΠῸ5 8115: δῖ δυθη} ἔμοβ οαΐγα Πῆ65 Θχοτοὶ- 
κ ταπὶ Θἀπσαπηιδ, Οχ ΠΟ. στὸ νἱοίαια. ΠΟ 15 οὐ... 791) νϑγὸ 5] τη] 811- 
"ἢ ααοα ποθ 15 ἰδέ ρουϊουΐαηι, αιὰμ ᾿ς, ᾿νημϑγοῖ, [ου αϑ5ὶ5 11, ασαοαά ἰα{18- 
“ἢ βί πηι; ΟΠ Ἰσοπάϊιπη Θαβοῖ, ἵψιιο δηΐθπὶ οἱ {ΠῚ ἤπιον σαηΐ ΠάΘ πη, βἰνα αὐθὺ 

«ἘλΛν τε ἐνθό ᾿ ὅζο.7 1.ά ακχ Μϑιίο Βοί]. ἡμεῖς ὄντες μαχόμεθα, ἥν τε ἰνθάδε ἱρχομένες αὖ“ 

Ἰοσύτη πάη ΓΟΒΕ ΓΙ Πη115,, ΤῚ στ] ρκαι18 16 5 ]- τὸς, ὅς. ᾿αγα ἀπίδτῃ, ψυάτη ἀδιηι8, ἸΘοο- 
ἴα, ἐάν τε ἐνθάδε ἱπιόντες αὐτοῖς μαχώμεθα, ποι, Ιδιάοί ΘΓορθληι8, χρυ αὰθ ἴῃ 
ἐάντε εἷς ἱκιίγην ἰόντες ὑπαντῶμεν αὑτοῖς" ἴσοι δε νοτίοπᾶο ἰΙοοο Τ,οτ ΛΟΙΆΥ 15, Υ1 



152 ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

“ἐ γων ἰόντες ὑπαντῶμεν αὐτοῖς ἴσοι δὲ ἡμεῖς ὄντες μωχάμεθα, 
ἐς ἤν σε ἐνθάδε ἐπιόντως αὐτὸς δεχώμεθα, ἤν τε ἐπ᾽ ἐχείνες 

ἰόντες τὴν μάχην συνάωώτωμεν. ἸΠολὺ μέντοι ἡμεῖς βελεί- 
οσι χωὶ ἐῤῥωμενεςέρωις ταῖς ψυχοῖς τῶν φςρωτιωτῶν χρησό- 
μεθα, ἢν ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς, χωὶ μὴ ἄκοντες δοκῶμεν 

ἐς ὁρᾷν τὰς πολεμίες" πολὺ δὲ καζχεῖνοι μᾶλλον ἡμᾶς φοξηθή- 
“σονται, ὅτων ἀχούσωσιν ὅτι οὐχ, ὡς Φοξούμενοι πτήσσομεν 

αὐτοὺς οἴχοι κωθήμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οἰσθωνόμεθω προςιόντας, 
ἀπαντῶμέν τε αὐτοῖς ἵν᾿ ὡς τάχιςω συμμίξωμεν, καὶ οὐκ 
ἀνωμένομεν ἕως ἂν ἡ ἡμετέρω χώρω χωκῶται, ἀλλὰ φθά- 
νοντες ἤδη δηδμεν τὴν ἐχείνων γῆν. Ἰζαίτοι, ἔφη, εἴ τι ἐχεί- 
νς μὲν Φοξερωτέρες Ὡοιήσομεν, ἡμᾶς δὲ αὐτὸς ϑαῤῥαλεω- 
φέρας.) πολὺ σῦτο ἡμῖν ἐγὼ πλεονέχτημω νομίξω" χαὶ τὸν 
χίνδυνον οὕτως ἡμῖν μὲν ἐλάττω λογίξομιωι, τοῖς δὲ πολε- 
μίοις μείζω, πολὺ ἂν μᾶλλον. Καὶ ὁ πατὴρ αἰεὶ λέγει, 
χαωὶ σὺ Φὴς, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ πάντες ὁμολογδσιν, ὡς αἱ μά- 

“χα χρίνοντωι μᾶλλον ταῖς ψυχαῖς ἢ ταῖς τῶν σωμάτων 
“ς ῥώμαις. Ὁ μὲν ὅτως εἶπε Κυαξάρης δὲ ἀπεκρίνατο, 

᾿Αλλ᾽ ὅχως μὲν, ὦ Κῦρε, καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, ἐγὼ ἄχθο- 
μαι τρέφων ὑμᾶς, μηδ᾽ ὑπονοεῖτε᾽ τό γε μέντοι ἰένα! εἰς τὴν 
πολεμίαν, ἤδη χαὶ ἐμοὶ βέλτιον εἶνωι δοκεῖ πρὸς πάντα. Ἐπεὶ 
φοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁμογνωμονθμεν, συσκευαδώμεθα, καὶ ἣν 
τὼ τῶν εῶν ἡμῖν ϑᾶττον συγχαταινῇῆ, ἐξίωμεν ὡς τάχιςα. 
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“ Ὠϊο 6058 Θχρθοίθιηιϑ, 56 ἴῃ ᾿ἰϊογανη χδρΊοΘηλ ΡΙΌΡΥΘΒΒ8] ΟὈνΊ ΔΤ Οἷβ ΘΔ ΠΊΙΣ : 
“έ ρῇ Π05 Πάθὴ ΡαρΠδηι ἐπὶ τ] ΒΌΤΉι5, δῖνθ. ἢἶσ. ΘῸ5 οπη ποβηηθί ᾿ἰηναβουϊηὶ 
“ς ρΧΟΙρΡ  πι5, 56 δἀνουβὰβ 605 ρτοίδοί: ριρ δ} ΘΟΠΒΘΓΆΠΊΙ5. Ὑ ΘΓ ΠῸΞ 
“ἐ χα Πα Δηϊμηο5 δἰδουίοσοβ πιυϊξὸ δὲ ΠΥΓΆΙΟΥῸ5 ΘΧΡΘΥ ΘΠ, δὶ Δα ΝΟΥ ΒΒ ΘῸκ 
“ἐ χὰὶ ᾿πΐδηβο νϑπλιηΐ ἀηΐπιο σοη θη ἠδηλι5, δὲ ἴῃ σΟηβρθοίμμη ἰποβίϊι πη ΠῸῚ 
ἐ Ἰην 1} νϑηΐγο ν᾽ ἀθασηιν: 1ΠΠ| ᾿Πἄθυ χη] ὸ ΠῸ5 ΤπΔΡῚΒ τπθειθηΐ, οὐ πη ΠῸ5 αἷι- 
“αἴρῃ πολ εὐ ἰοΥ τα! ἀο]οβοὺβ Θουπ τηϑῖα ΠΘΥΘΘΙῚ ἂς ἀοιηὶ ᾿ἀδβίάθσο, βοὰ 
“ὁ ἀἀνοηία λοδέϊμηι σοηρουίο, 5 Θσουνγουο, πὸ ααὰπῃ σοἰθυτ πὸ ραρ δ π ΠΟ 1- 
“ἐ ΒΘΓΆΙΠΕ5, οἱ ΠΟῚ ΟΡΡΟΙΓΙ ἀἄτιπὶ γορῖο ποβίγα ἰη δβίθειν, βθὰ ἔθυῦγαπη ΘΟΥΊΠ 
“ἐ αῃίθνουίθηἋο [ᾶπὶ ρορυϊατ. Δίαυϊ 5ὶ 1105, ἱπαυτ, αἰϊαααπίίη ἰουιάο- 
“( ἸΟΒΙΟΥ̓Θ5, δ ὯῸ5 ἴρ505 Δ θη ΙΟγ 5 γϑ Π ἀθυ!ηλι5, πηδρδ  ἰἃ ΘΡῸ ΠΟΡῚΒ 51}- 
“ σμαγοηιχιιθ σου πηοα! αΐθυι αὐἰϊαΐεγηι οχιβύμηο : δία πος ϑαυάθηι 
«ὁ χῃρο ποῦ 5. μηΐπιιβ, Ποβίϊθιι5. ᾿]ι5. Ῥουϊο], πιὸ τπηδρὶβ ζμεξειγμηι βιαίμο. 
(Ὁ ῬΙΟΓ 4ιοηϊι6 ηιδιί5 ΒΘΙΊΡΟῚ ἀἰοϊξ, δὲ τὰ αἷβ, οφοϊθυίααθ ααϊθὸ Ομ Π65 σοηβθη- 
( ἰυηΐ, ἀ6 ργθ 15 Πα Ἰεϊα μι ἤθυὶ μοι δ Θχ ἃηΐπ15 ααδται ΠΟΥ Ο Τα ν θα 5.7" 
111 αὐλάθιι απο ογαϊομθῖη ΠΆΡΕ : ΟΥ̓ΧΊ Ὲ5 ἀΐθπ χροΐ, 

Τὰ νετὸ, Ογτγο, εφἰουΐααθ θο59 Ῥουβδθ, ΝῸ5 θυ 6 τα ϊῃϊ γᾶν 6586 πθ 8115- 
Ῥἰσοπαὶηὶ αι άθπι : 564 ἴῃ ΠΟβ θη [Ἀγ ἄρτι αἰ ΡΥΟΡΤθα πηι ἴδηι τΉ]Π} 
΄υοαῖθ δ οὐπηΐα πιο] 15 6556 νἱἀθίαν. ιυδηάᾶο ἰστειν, αἷξ ΟὙταβ, ῃ οδ θην 
ΞΕΠΉ15 Ξϑηϊθητιῇ, ὑαβα σΟἢ ΠΡ 115, οἱ δὶ τῸ8 αὐντη δ ΠΟ 5. σοπίδεε ἢ δάπιιο- 
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Ἔκ τότ τοῖς μὲν ςρωτιώτωις εἰπὼν συσκευάζεσθαι ὁ Ἰζῦρος, 
ἔθυε, πρῶτον μὲν Διὶ βασιλεῖ, ἔσειτω δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις “εοῖς" 
καὶ ἡτεῖτο ἵλεως χωὶ εὐμενεῖς ὄντας, ἡγεμόνας γίνεσθαι τῇ 
σρωτιᾷ, καὶ παραστάτας ἀγωθὲς, καὶ συμμάχες, καὶ συμθά- 
λος τῶν ἀγωθῶν. Συμπαρεχάλει δὲ χωὶ ἥρωας γῆς Μηδίως 
οἰκήτορας χαὶ κηδεμόνας. Ἐπεὶ δ᾽ ἐφόδου οὐ σε χωὶ ἀθρόον 
ἣν αὐτῷ τὸ ςράτευμω πρὸς τοῖς ὁρίοις, τότε δὴ οἰωνοῖς χρησά- 
μενος αἰσίοις, " ἐνέξαλεν εἰς τὴν πολεμίων. Ἐπεὶ δὲ τάχιςα 
διέξη τὰ ὅρια, ἐχεῖ αὖ καὶ Τῆν ἱλάσκετο χοαῖς, καὶ ϑεὸς ϑυ- 
σίαις, καὶ ἥρωας ᾿Ασσυρίας οἰκήτορας εὐμενίζετο. Ταῦτα δὴ 
ποιήσας, αὖθις Διὶ πατρῴῳ ἔθυε, καὶ εἴ τις ἄλλος ϑεῶν ἐφαΐ- 
νετο. ἐδενὸς ἠμέλει. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα χαλῶς εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πεζοὺς ὥροαγα- 
γόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν, ἐςρωτοτιεδεύσαντο᾽ τοῖς δ᾽ ἵπποις κατα- 
δρομὴν ποιήσαντες, περιεράλοντο πολλὴν χωὶ παντοίαν λείων. 
Καὶ τολοιτὸν δε μεταςρατοπεδευόμενοι, χαὶ ἔχοντες ἄφθονα 
τὼ ἐπιτήδεια, καὶ δηοῦντες τὴν χώραν, ἀνέμενον τοὺς πολεμίες. 
Ἡνίχα δὲ προςιόντες ἐλέγοντο οὐκέτι δέχ᾽ ἡμερῶν ἀπέχειν ὁδὸν, 
σότε δὴ ὁ Κῦρος λέγει, Ὦ Κυαξάρη, ὥρω δὴ ἁπαντῷν, καὶ 
μήτε τοῖς πολεμίοις δοχεῖν, μήτε τοῖς ἡμετέροις, φοξομένς 
μὴ ἀντιπροςιέναι' ἀλλὼ δῆλοι ὦμεν ὅτι οὐχ ἄκοντες μαχού- 

τἰηΐ, αυὰτη ὈΥϊπυὰτη οργθαϊαμπηιγ. ϑϑοσπμα χη ἢ οὐπὶ τη] ἸΡι15 δα  χιββοὶ 
Ουτιβ υἱ ναϑὰ οἰ Πρσογθηΐ, γϑὰ βϑογατη ον ρυ]πηὺπι γϑρὶ, ἀδἰηαα ας οεδέθ- 
τβ εἰΐαπῃ ἰδοῖξ : ροίθραϊ διϊατη αὐ ῬΥΟΡΙ ὈΘηϊρηίαια οϑϑοηΐ, δὲ δχϑγοῖίαὶ 
ἄπιοεβ θοπίαιιθ δα] υΐογο5 οἵ 5061} ἴἢ τὸ σευθηᾷ, αἴαιθ αὐ πη ΘΟΠ ΒΟ ΟΓῸ5 
ἰδὲ αὐδϑϑθηῖ. Ουΐη οἰϊατη ἤοτοαβ θαογαμῃ ἴθιτεθ πο. 45 οἱ οι Γαίογ 5 βίμηυὶ 
ἱηνοσαρθαΐί. (ὐὐπὶ δυΐθπι βάστα βοουπηὰ [δοῖββοί, οἱ βίμηαὶ ὁπ δὰ Πἶπ65 
αὐἰοββοί θχογοῖϊζιϑ, (τὶ βαημδ ὈΟΠΪ5. πϑ5 ἀνῖθιβ ΠΟϑ116 βοτὰ Ἰηναβιί. Εὲ 
οὔτ ρυπιὰμπη θ65 {γα ἢ β11556ὲ, {Ππ|Ὸ στυγϑὰβ ΤΟΙ ]γοιὰ οἰϊαπὶ Πα Ομ θυ οὐδὲ 
ριοριάδαμι το ἀ!αϊι, οἱ ἀθὸβ. αἴαθθ πθγοαβ Αβϑυυῖοθ ἸΠ00145 580" 6115. ὈΪασα- 
γῖ, Ηἰπ Ῥογδοῖίβ, γτυγβὰγι ον] ραίτίο σϑῖὰ αἰνίπαπι ἰδοϊζ, Π6Ο, 51 415 ΑΠ1|5 
856 ἀδογιπὶ οἴΐογγοί, ὉΠ] τὰ Ὠθρ]οχιΐ, 

Ῥοβίαυδῃ νεγὸ πέρο γοιὸ θγαηΐ οοηῃβίίυία, βἰαία. ρϑα τ ιι5 ἱππθῦθ πο 
ἰσῆρο ργοχηοίϊβ, οβίγα τηϑίαϊ! βυηΐ : οαυϊαία νογὸ ἱπουγβίοηθ ἔδοῖβ, ργθ δια 
Ἰησοηίθηηι ἃς ναγίατ σοι ραγγαηί, [τ ἀδίποθρ5 δἰαπι ἐαδίγα Ἰηονθηῖ65, οἱ 
ΤΟΌῸΒ ΠΘΟΘβ587115 Δθυηάαηίΐο5, οἵ γθριοηθηι ναβίαηΐοβ, Ποϑίθε δχρθοίαθδηΐ, 
Οὺπι νετὸ δἀνεηΐαγο, πος ἰαπὰ ἈΠ] 05 ἀδοοπὶ αἀἴθγιηι ᾿ἴπογα ἀρο586 αΐοο- 
γρηΐατ, ἴατη Οὔὐγτιβ υἱΐαμο αἷΐ, }ἀπὶ το ρυ8 δϑί, Οὐγαχαγθβθ, αἴ ΟΟΟΙΙΓΓΆΠΊΝ15) 
πθο σοπιηἐξαπιιβ μὲ νοὶ Ὠοβίθιι8, ν 6] ποβίτβ ταδί ργρϑαϊ νἱἀθαμλιν, αιὸ 
τηϊπὺ αὐνογβὺβ ἴρ505 ργορυθά πιο ; 564 ραΐᾶπι ἀθο]αγθιηιβ, πῸ5 πο ἰην τὸ 

8᾽ Ἐνέθ αλεν εἷς, δι 6.} ἴῃ ἐχροά! οηθτη απο υἱοαϊ συ) ]αμθ, 4158. βδοΐα τογϑῖὰ Ομ] δΕ 8. 
Ἄχοτγοϊζυτ οὐ χοτιπί ΟὙΤι5 οἱ σγαχαγεθ, Ὠϑιω, 556. 
Δηπο Μ. βοουηδύτη 1[55ογίατη, 3448, ῬῪὲ- 
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μεθα. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνέδοξε τῷ Κυαξάρει, οὕτω δὴ ἀεὶ 
συντεταγμένοι ροήεσων τοσοῦτον χοιθ᾽ ἡμέραν, ὅσον ἐδόκει οαὐὖ- 
σοῖς χωλῶς ἔχειν. Καὶ δεῖπνον μὲν ἀεὶ χωτὸὼ Φῶς ἐποιοῦντο, 
πυρὼ δὲ νύχτωρ οὐκ ἔχαιον ἐν τῷ ςρωτοπέδῳ" ἔμπροσθεν μέντοι 
τοῦ ςρατοπέδο ἔχοιον, ὅπως ὁρῷεν μὲν εἴ τινες γυχτὸς προςίοιεν, 
διὰ τὸ πῦρ, μὴ ὁρῶντο δὲ ὑπὸ τῶν προςιοντων. Πολλάκις δὲ 
χωὶ ὄπισθεν τὸ ςρατοπέδε ἐπυρπόλϑθν, ὠπάτης ἕνεχω τῶν σολε- 
μμΐων" ὥς᾽ ἔςιν ὅτε χωὶ κωτάσκχοποι ἐνέιπτον εἰς τὼς προφυλα- 
χὼς αὐτῶν, διὼ τὸ ὄπισθεν τὸ πυρὰ εἶνοι, ἔτι πόῤῥω τῷ ςρωτο- 
πέδο οἰόμενοι εἶνωι. ᾿ 

Οἱ μὲν οὖν ᾿Ασσύριο; χοὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἐπειδὴ ἐγγὺς ἀλλή- 
λὼν τὼ ςρωτεύμοτωα ἐγίγνετο, τάφρον περιεξάλλοντο᾽ ὅπερ 
χοὶ νῦν ἔτι, ποιοῦσιν οἱ βάρξαροι " βασιλεῖς, ὁπότοων ςρωτοπε- 
δεύωνται" (τάφρον περιξάλλοντῶι εὐπετῶς διὸ τὴν πολυχειρίαν) 
ἴσασι γὼρ ὅτι ἱππικὸν ςράτευμω ἐν νυχτὶ τωρωχῶδές ἐςξι χαὶ 
δύσχρηςον, ἄλλως τε χαὶ βάρξξαρον. » Πεποδισμένες γὼρ 
ἔχϑσι τοὺς ἵππος ἐπὶ τοῖς Φάτνοωις" καὶ εἴ τις ἔτ᾽ αὐτὸς ἴοι, 

ὈΥΘ στὰ ᾿πἴατοβ. ΠΙο οὐηὶ Ογάαχαγὶ αποαιδ μἰδοθυθηΐ, ᾿(ἃ θη ΠῚ 561)- 
Ὁ ΘΓ ᾿ηϑίγας ἰδ τάχ ααοίαϊο ργοσθάρθαῃί, αυδϑηΐαγη ᾿ρ515 σομηῃτοάπτη νἱ6- 
Ὀαίαγ. 11 σοοῆδιη αα! 6 πὶ 5ΘΙΒΘΥ ἴποθ βιμηθθδηΐ, ποοία νεσὸ ἰθηθ5 ἴῃ 
ΑΒ 15 ὩΟῊ Θοο πα θθδηΐ : νϑυπμηϊδτηθη δηΐθ οαϑίτα δοσθηθθαῃηΐ, υἱ ἰρῊ]5 8α}1:- 
Τηρηΐο σογπογϑηΐ 1461, 51 41 ποοία δοσράογθηΐ, [581 δαΐθιῃ ἃ Ὁ δοσοάθηι!- 
ὈῈ5 ΠΟῊ ΟΥ̓ ΠΟΙ ηΐτ, εΘΡοηθπιογὸ δἐίαπη μοβί σαβίγα, μοβίαμῃ [αΠΘμἀοχαηι 
οϑιδᾷ, ἰσὴθ5. δΔοσθηοθαπί ; δἀθὸ αὐ Ποπηθηαπδη) βρθουϊδίοιοα ᾿ῃ ὈΥΐηνα5 
Ἰρβογιηὶ Θχου 185. ἱποϊἀθγθηΐ, ΓΕ 56. Ῥσοσι ααπις ἃ, σαϑιγ}5 80 6556, ργορ- 
τογϑὰ σι Ἰρμ65 Ροβί σαβίτα δροϊέαξε Θ55θηί, 

Τὺ Αϑν. αυμάθηη. σπτὴ 115 405 βθοῦτῃ ἢ θΘθαπέ, οὗτη 2αηλ ΘΧΘΓΟΪτι5 
Ῥγορὸ δᾷ 56 ἸῃνΊ οὶ ἃ ΟΘββιββθηῖ, ἔοβϑᾶ 56 οἰησθραηΐ : απο ΒΑΥΡΔΥΙ ΥΘΡῈ5 
᾿οάιέσιο (οϊυηί, οαβῖτα ΘΌΟΙΘ5. τπθίδ τ : [[05ϑἃ αμέθην 56 (8  Π γὸ Ὁ 
γηϑησιη πη] τα σἴποια οἰγουπδηξ) ΠΟΥ ΤμΣ ΘΏΪΤῚ ΘΟΡΙα5 ΘΟΙΒΒΙΓ65 ΠΟΟΐι 6550 
τυ] ηΐα5 ΟΠ ΟΠ πη 6 ΦΑΓῚ 6556. 1Β11Π1, ὈΥΦΟΒΘΥ πὰ 51 Αγαγ δἰηί. 
Νὰμῃ δηυο5 Παθθηΐ δ ρ δοβορία θα θιι5 Δ]]Πραἴοβ : δὲ 51 σαῖβ φαθὸ 605 ἰῃ- 

ἃ Βασιλεῖς, ὁπόταν, δζ 6. 1 Ἰοοὶ Π}5 α5- τῷ μὴ φεύγειν ἕνεκα, εἰ λυθείησαν" ἐάν τὲ τὶς θά- 
ὉΩοίοηΘ ϑίθρῃδηιη δϑαπθηάστη ἀυχὶ; ρυθος γίγνηται; δεῖ ἐπισάξαι τόν ἵππον ἹΤέρσῃ ἀν- 
Ϊδ1 αᾳαδα γοῦθὰ ἰϑία, τάφρον περιβάλλονται 
εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν, ΟΤ5. ραυθηΐθο- 
56ωδ ΟἸΏΒΘΥΘ γΔ8]}6ὸγὴ., {185 Δα 115, ΤᾺ ΟΠ 
ΘΧΒΌΓΡΙῦ Ἰοοἱ δοπθηίία, 4185 ἱπηροαϊία ἰδγὸ 
οἱ ἀμ 6βί, βθοιιπανι νυ] δα γ 65 ΠᾺ5 ἰηΐδυ- 
Ῥαηξοπαὶ γϑίομο5, οἱ βάρδαροι βασιλεῖς, ὃπό- 
ταῦ στρατοπεδεύωνται, ὅτ. εἱ------  βάρδαροι 
βασιλεῖς ὁπόταν, ἕζο. 

Ὁ Πεποδισμένος γὰρ, δ 6.1 θ)Ὲ ΒΑΥΒΑΥΟΥΌΤΩ 
οαἷ8. οδάσηῃ ἰεγὸ Νοβίον, ἀναδ. 110, 8... 
184. εοἀϊ!. ϑέορι. ἰταάὶξ, οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐ- 

΄ . 

τοῖς δέδενται. κ ἢ ὡς ἐπιτοπολήύ πεποδισμένοι εἰσὶ, 

δρὶ, κ᾽ χαλινῶσαι δεῖ, 32 ϑωρακισθέντα ἀναβῆναι 
ἐπὶ τὸν ἵππον. ἸΝΟΐΆΠΑῸΠΙ διιθ]ὴ δϑί, Χθηο- 
Ῥῃομίθμ, ἴσο οἰζαΐο, εφεέεην Ἰουϊοὰ τὰὰ- 
πϊΐζατη ἀοβου 5586, φαΐ ἰδιηθὴ δαηάθμι 
δυτηδίθγαχῃ ᾿ρδὶ δαθο Ὠἰο ὐϊδυ, “ Ἑσαος᾿ 
“ ρηΐτα Ραυῖΐδν δαιιεβααθ ῬΘΥΒΑυ τη βοσὶα 
ἐς ἸΆΤ  ΠΆΥ ΠῚ ΚΎΔΥ 68. 1556,᾿) ΟὈΣ 5 110. 
3,6. 11, αἷξ. Τάθηη, Ὁ. 4. ς.9. “Ἑᾳυμθθυβ 
“ ραυΐβαιι6 ἱορυχηθηΐα οσαπέ 6Χ ἔδυσεὶβ ἰὰ- 
“ἐγ 1} 15 56 118 ἰπΐθυ 588 Ομ ηΘχὶβ," ΥἹᾶθ εἷς 
ϑυϊδατη αὐ σόσογη Θώδαξ, 
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ἔργον μὲν νυχτὸς λῦσωι! ἵππες, ἔργον δὲ χαλινῶσαι; ἔργον δ᾽ 

τ ἐπισάξαι, ἔργον δ᾽ ἐπιθωρακίσωσθωι ἀνωξάντας δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων 

ἐλάσαι διὰ τῷ ςρωτοτέδο πουτάπασιν ἀδύνατον. 'Τούτων δὴ ἕνε- 

χα πάντων καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύμοτω περιξ ἀλλονται" 
χαὶ ἅμω αὐτοῖς δοχεῖ, τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶνωι, χωὶ ἐξεσίων παρέχειν 
ὅταν βόλωνται μὴ μέχεσθωι. Τοιαῦτω μὲν δὴ ποιοῦντες ἐγγὺς 

ἀλλήλων ἐγίγνοντο. ᾿Επεὶ δὲ προςιόντες ἀπεῖχον " ὅσον ὥα- 
ρωσάγγην, οἱ μὲν ᾿Ασσύριοι οὕτως ἐσροατοπεδεύοντο ὥςπερ 
εἴρηται, ἐν περιτεταφρευμένῳ μὲν, χωταφανεῖ δέ ὁ δὲ ἹΚῦρος, 

ὡς ἐδύνωτο ἐν ἀφωνεζάτῳ, χώμας τε χωὶ γεωλόφος ἐπίπροσθεν 

ποιησάμενος" νομίζων πάντω " τὼ πολεμικὼ, ἐξωίφνης ὁρώμε- 
νᾶ, Φοξερώτερο, τοῖς ἐνωντίοις εἶνωι. Καὶ ἐχείνην μὲν τὴν 
γύχταω, ὥςτιερ ἔπρεπε, προφυλοκχὼς ποιησάμενοι ἑκάτεροι ἐκοι- 
μήθησαν. Α τὴ 
Τῇ δ᾽ ὑξεραίῳ ὁ μὲν ᾿Ασσύριος χωὶ ὁ ἸΚροῖσος καὶ οἱ ἄλλοι 

ἡγεμόνες ἀνέπαυον τὼ ςρατεύμωτω ἐν τῷ ἐχυρῷ Κῦρος δὲ 
χαὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι περιέμενον, ὡς, εἰ προςίοιεν οἱ 
πολέμιοι, μαχόμενοι. Ὥς δὲ δῆλον ἐγένετο ὅτι οὐκ ἐξίοιεν 
οἱ πολέμιοι ἐκ τοῦ ἐρύματος, οὐδὲ μώχην ποιήσοιντο ταύτη τῇ 
ἡμέρῳ, ὃ μὲν Κυαξάρης καλέσας τὸν Κῦρον χαὶ πάντας τοὺς 

2 ἐπιχαιρίες, ἔλεξε τοιώδε' Δοχεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥςτερ 

γαάαΐ, ορθγοβυμι εδὲ ποοίαᾳ δα 1105 50 ν 6 γ6, ἔθ ΠΔ ΓΘ ΟΡΘΓΟΒΊΠ, ΟΡΘΙΌΘΌΤα 1η- 
5ἴδγηθιθ, ορουοϑθῃι πάθετε ἰουὶοαϑ: δε ὉΡῚ ἑαπάδηι Θαμο5 ὁοηβόθησοχης 
ΠΟΥῚ ργογϑὰβ πραυϊέ αὐ οι ξε5 ἐΐ8. ῬΕΥ οαϑίγα νοδαηΐγ. ἘΠ5 οταηΐθιβ ἀ6 
σδ515 οὰτῃ 8}}} δαγθϑαγὶ ἴστι 111 πα Ἰ {15 56. οἰγουηάδηΐξ : 5Ιγ.}] οἰ δηλ 
ΘχΙϑτηδηΐ, 51 [ἢ 0615 51η{ 1πιι1{15,.56 αποα 116 ροίοβίδίθγη ἤΔΌΘΓΘ Ργ6}11, οὐτα 
γ  Ἰηΐ, πο ΠΟΠἸἰ 6παϊ. Εἰ πδο ααάθιι ἀππι ϑσογεηΐ, αἰτευ ΔἸΓΟΥῚ δάρτγο- 
Ρίπαυδτα σορῖ. Οὐμηαυ8 7αηι αἰγοάιθ αὐ αἰξογιίην ἀσοεαφηΐθ ραγαβαηρεδο 
[ογὸ ἱπίθγψα!]ο ἱπίεσ 86 αἰβίανεηΐ, Αβϑυτιὶ (ἃ, τ] ἀἸσίατμα 6βῖ, σαδίγα ροηθρδῃΐ, 
ἴοοο αυϊάθπι ἰο5ϑἃ ἀμοξα τηυηϊΐο, 564. ἀρετίο : ΟΥὐτὰ5 δαΐθῃ), ἔοοο, αυδηΐαπ) 
βαπθὸ ροΐεταϊ, 80 αἰϑρθοίι τοιηοί ββίηιο, δια ζαοσίεναξ οαδίγα, οἴ νἱοὶβ οἱ 
ταμλα 5. ἃ ἱτοηΐο οὐ οί ἰ5 : ἴῃ Ὁ 6 1115. οπηηΐα, οχἰβεϊπιαηϑ, 50 ὁ σοπερθοία, 
ϑἀνογθα 115 6586 (ογτ θα] Πογα. Εἰ 118 ᾳαϊάθτη ποοίθ, αιετηδαἀπιοαϊιη ρᾶι 
ογαῖ, αἱτίαι!θ σοηβίτ|5 απέθ οαϑίγα Θχουθ 115 αυϊοί! 58 ἀθάογιηί. 

Ῥοπεγϊὸ Αββυτίιβ δὲ Ογοβιιβ,ἀποόβαιιθ σθρίουὶ οορὶᾶ5. ἱπίγα πιμη! ἤοη65 
ΠΙΠΘΒΟΘΓΘ ββογαηΐ : Οὐτ δυΐοθια εἰ Οὐγαχαγθβ ἰηβίγιοίβ. 5ἷβ, ἰἀπαθδτι 
ΡΌρΠΑΙΕΣΙ, 51 Ποβίος ἀσοράογοηΐ, αχρθοίαθδηί, Οὗτα δαΐθηλ Ἴαηὶ ραϊοζοί, 
Πιοδίοβ δχίγα τοθη! ἴοπο πὶ πὸπ ργΟἸγο5,) πθηϊθ τηᾶπιπι 110 φωϊάδηι ἀἰθ 
σοπδβεοτίατοϑ, Οὐ ΝΆΧΟΤΟ5 ἀγοθοϑίίο ΟὙΤΟ εἰ οἸμηθι5 4105 δ46556 οροχίογοῖ, ἴῃ 
πᾶπο ἱεγὸ βοπίθηίξίαπι Ἰοαιιίιι5 6δὲ : ΝΟ 5, υἹν], ἱπαυ:, ΟΧΙβεῖπιο βἷς, αἱ απὸ 

ἃ Ὅσον παρασάγγην 6 πᾶσ νἱδ χχοπϑιιγὰ οἰΐατα ΒΟᾺ], ἤγιηδία οί. Τμουιποϊαγίαϑ δ» 
Υἱᾶς αὐ ἴαπι ποίανιτημ5, 110, 2, Ὁ. 132. ἴθι, ίΘρἤαηι5, Παιο τη] ὃ ἀαηΐ πολέμια, 
Ὁ Τὰ πολεμικὰ} Ἐΐαης ᾿δοίοποτὴ ὀχ βθοπξ οἱ ΠΠ]Πατ ἀἰξογθια, 4αλτ γϑΟδΡ τη 5, γΟΘΘΤᾺ, 

ρας. ΑἸά, οἱ ΑΥΡΉΓΟΥ, ; αὐ ἃ ΜϑίΟ τοηγσαίηὶ Δαἰβου  ϑργπηΐ 
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τυγχάνομεν συντετογ μένοι, οὕτως ἰέναι! Ὡρὸς τὸ τῶν ἀνδρῶν 
ἔρυμα, καὶ δηλοῦν ὅτι ϑέλομεν μάχεσθαι. Οὕτω γὼρ, ἔφη, " 
ἐπειδὸν μὴ ἀντεωεξίωσιν ἐχεῖνοι, οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον 
" ϑαῤῥήσθσιν ἐν ἅπασιν" οἱ πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες 
ἡμῶν, μᾶλλον φοξηθήσονται. '"Γάτῳ μὲν δὴ ὅτως ἐδόχει. ὋὉ 
δὲ Κῦρος ἔφη, Μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Κυαξάρη, οὕτω 
ποιήσωμεν. ἸΪ γὰρ ἤδη ἐχφανέντες πορευσόμεθα ἢ σὺ κελεύ- 
εἰς, νῦν τε ΡΡῦπεΕ ἡμᾶς οἱ πολέμιοι ϑεάσονται οὐδὲν Φο- 
δσύμενοι, εἰδότες ὅτι ἐν ἀσφολεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν παθεῖν ἐπει- 
δάν τε μηδὲν οιήσαντες ὠπίωμεν, πάλιν κωθορῶντες ἡμῶν τὸ 
λῆθος πολὺ ἐνδεέξερον τοῦ ἑαυτῶν, " χατωφρονήσθσι, χκωὶ αὔ- 
ριον ἐξίασι ολὺ ἐῤῥωμενεςέραις ταῖς γνώμαις. Νῦν δ᾽, ἔφη 
εἰδότες μὲν ὅτι πάρεσμεν, οὐχ, ὁρῶντες δὲ ἡμᾶς, εὖ τοῦτο ἐσίςω, 
οὐ χαταφρονοῦσιν, ἀλλὼ φροντίζεσι τί ποτε τοῦτ᾽ ἐςὶ, χαὶ δια- 
λεγόμενοι Ὡερὶ ἡμῶν, ἐγὼ οἶδ᾽ ὅτι οὐδὲν παύονται. Ὅταν δ᾽ 
ἐξίωσι, τότε δεῖ οὐτοῖς ἅμα φανερός τε ἡμᾶς γενέσθαι καὶ 
ἐένωι εὐθὺς ὁμόσε, εἰληφότας αὐτοὺς ἔνθα πάλαι ἐξελόμεθαι. 
Λέξαντος δὲ οὕτω Κύρεο, συνέδοξε χωὶ ταῦτω Κυαξάρει χαὶ 

τἠδίσιιο βατηιβ, αὐ ποτ μα ΠΟ 68 ργοξθαθηάαχη 6556, ἃς ἀδθοϊαγαπάσπι 
ὨΟΒ΄ ῬΕΡΠΔΠαΙ οἰρίάοβ 6556. ἤρα βηϊπὶ τηοέο, αἷΐ, ἨΡῚ σοηΐγα πὸβ {ΠῚ ΠῸΠ 
ῬτΟΙουϊηΐ, Πποβίγιὶ δι θητογ 5 56 ἴῃ Ομ θι5 ργεοθαηΐξ : οἱ Πποβίθβ, αυάδοὶᾷ 
ποβίγα ρειβρθοίᾷ, τπδρὶ}5 δ᾽ δὲ τπθίπθηὶ. Ἐπ ις αὐπάθδιη ὰ νίδατη ογαί. Αἵ 
νεγὸ ὄντι, Νὲ ρον ἄθοβ, υγαχᾶγοβ, [ἃ ἰαοϊαμηαβ, ἰπασ. Νίδιη 5ὶ ἴῃ οοη-" 
βρθαίαμῃ 141 ἐἐϊογιηι, αποά ἰὰ η05 μουίαγβ, ργοά θυΐπιβ, δὲ ἴῃ ἢος ἰθιροσα 
Ὧο5. δοσράθηϊθα βῖπθ Ε}}0 τηρία βρθοίαθαπε Ποϑίθβ, αιὶ ἴῃ το 56 6556 βείϊδηϊ, 
αΐ ἀοοϊάεγο αὐ]ὰ ᾿ρ515 δάνουβὶ Ὠθαπδθαΐῖ: δὲ ἀρίμεθ οὔπη τ} ἃ γα σεϑίᾷ γθσο- 
ἀἰοιιι8, ΓΒ ἐδ σΟρΙὰ5. ΠΟΙ 5. 5115 ταυτὸ ΤΠ ΓΟΥΙΟΥῸΒ ΠΠΠΠΘΙῸ ΘΟΠΒΡΙΟἸΘΠίθ5, 
δαξ οοηϊθηηηθηΐ, οὐ αϑιϊπόσαθ 416 Δη 1 Π}15 πὰ τὸ πνπμ ον θυ ργοαϊ θη. Ναης 
ἀΠΓΘΠῚ Οὗ ΠῸ5. δάο5θο βοϊαηΐ, ἤθαπδ τἀ πη6ὴ νἱἀθαηΐ, πος σα ὸ 5οῖαϑ, ΠΟῚ 
φοπίθιηρίαϊ Πα θθμΐ, 5οα φυϊὰ ταμάθγα ἤὸς 5101 νϑ ξ βο οἰ οοριδηΐ, αἴαὰδ 
δἔζαηι, 5αϊ 5οῖο Ἰηΐϊθυ 56 σο ]οααὶ ἀθ ΠΟὈΙ5 ἡθη ἀδβίηηϊ. {Π0] νϑγὺ ργοαϊθ- 
τἰηῖ, τὰ ἀἰθηλίηὶ οἱ Θχῃἰ θθαπη5. ΠῸ5. σΟηβρΙ οἰθηοβ 615, δὲ σοπεηιὸ ς0Π- 
ΟὈΥΓΔΙηῈ5 ορογίοί, ἀθρυθ 518 115 {ΠΠῸ Ὁ] Ἰανηἀάατην σα ρ Θθαπγι5. ἴῃ Βυης 
τηοάστα υυγιβ στα ἰοασυιίιϑ 6βϑεί, Οὐγαχανβ ἢδθο δου πηι αἀβθηϑὰ ογδηΐ 

ἃ Θαῤῥήσυσιν ἐν ἅπασιν) ἘΝ Τ Υὰ ΟΥ̓ΛῊ 85 πμφαρ τοῦτον ἀυκίηνι5. Επὶο δἰΐδτη ἴδυος 
ἀδῃηΐ, θαῤῥήσυσιν ἂν ἐπιᾶσιν᾽ 485 ΠΌΪ τὰ 58-ἅ ΕἸΡΘΥ «ἢ γρεηου. ἱπυ ρΥ6 5588, 4 ἀαΐ ϑαῤῥή- 
ἠδ Βθηϑιχὴ ραυϊηΐ: ἴῃ ΠΥΡΊ 8 ἰάθη συσιν ἂν ἐπὶ πᾶσιν. 
ἜΧΕΙ Θηΐ, ϑαῤῥήσαντες ἐπίασιν (φαάτῃ Ἰοοίϊο- 
ποῖῃ Πυθα ποϊανὶὰβ, ΟΔΡυ  ἰτι5, αἰ αιια ἔπ- 
1ΟΥΡΥΘίο 5 ΘΧρυ ϑϑῖββα ν᾽ ἀθηίαυ) οἱ, ϑαῤῥήσο- 
σιν ἐν ἅπασιν, αδ η ΘΧΘΙΏΡΪΔΥ, 4110 τ18118 6ϑὲ 
ῬὮΔΙΘΙΡ 8, Ῥυϑϑιϊς, (τοάἀάϊτ δηΐπι, ἔτον 
“ιοϑίγὰ οηυῖδιιδ γι γοῦιι5 αἰιἀοηἰΐογεδ ἐιεδιιτὶ 
διαν) δὲ ἰϑδηϊὰτη ΟῚ Τορτγοθβθηίαὶ Μ5, 
Βοά!. ἴῃ 4ὰο Βουιιΐαῦ ϑαῤῥήσεσιν ἂν ἅπασιν. 

ἘΔ πΟ φυϊάοσιη βου ρίσγαιη, μλίαϊδ Βο] ἅτ 
ῬΒΓΠΟΟΪΆ ἂν π᾿ ΥΩ ΘΟΒΙ ΟΠ τη ἐν. σϑο τὶ β 

Ὁ Καταφρονήσεσι, τὸ αὔριον ἐξίασι)] Α ἴαἴατο 
δ ῬΥΘΒΘῺΒ ΘΙ ΡῸ8 ἰγδηβῖσα βο]θηΐ Αὐοΐο- 
το8, 8 οεν ἐϊέυιαἴγιεηι, οοἰογ ἑαἰέηϊᾳιιε ενθηΐϑ 
ἰραἀϊοαηάδιῃ, οἱ γϑπλ ξαϊαγατῃ ΟὉ ΟΟΌΪΟΝ 
φαδδὶ ἴὰτὰ Ροποηάδιῃ. Ἐ)αβηηοαϊ ἕθτυ- 
Ῥουὶβ δηδι ρα ἃρυιὰ ϑ'8ϑοῖοὸβ βου ρίογοβ 
οὐδυγὸ ταροεϊαν : Μαΐῖ. χυϊ, 11. ᾿Ἠλίας 
μὲν ἔρχεται πρῶτον, ὅςο. Ζ0}, 1. 15. “Ὃ ὅπισῳ 
μα ἐρχόμενος, ὅζα. εἴ, ΣΧ, 17. ᾿Αναδαίνω πρὸς 
τὸν πατέρα μι. ὅζτο. 
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σοῖς ἄλλοις. Καὶ τότε μὲν δειπνοποιησάμενοι, χωὶ φυλακὼς 

χαταςησάμενοι, χωὶ τυρὼ πολλὰ τρὸ τῶν φυλαχῶν καύσαντες. 

ἐκοιμήθησαν. Τῇ δ᾽ ὑξεραίᾳ πρωὶ Κῦρος μὲν " ἐξεφωνωμένος 
ἔθυε, παρήγγειλε δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐςεφωνωμένοις 
πρὸς τὸ ἱερὼ σαρεῖνωι. Ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἡ ϑυσίοω, συγ- 
χαλέσας αὐτοὺς. ἔλεξεν" 

“ς ᾿Ἄνδρες, οἱ μὲν Θεοὶ, ὡς ὃ οἵ 
ἐς συνδοχεῖ, μάχην τ᾽ ἔσεσθαι προαγγέλλϑσι, καὶ νίχην διδόασι, 
“: χωὶ σωτηρίαν προὺὐπισιχνᾶνται ἐν τοῖς ἱεροῖς. ᾿γὼ δὲ ὑμῖν 
“ μὲν αραινῶν ὁποίες τινὼς χρὴ εἶνωι ἐν τῷ τοιῷδε, οαἰσ'χυνοί- 
ἐμὴν ἄν" οἷδω γὼρ ὑμᾶς ταῦτα ἐπίσης ἐμοὶ ἐπιςαμένος, καὶ 
“ ζαυτὼ μεμελετηχότας τε χαὶ ἀκηκοότας καὶ ἀχόοντας διὰ 
ἐς σέλες, ἅπερ ἐγὼ, ὥςε χωὶ ἄλχες εἰχότως ἂν διδάσχοιτε τάδε. 
“ἘΠ δὲ μὴ τυγχάνετε κατανενοηχότες, ἀχόσατε. “ Οὗς γὼρ 
“ἐ γεωξὶ συμμάχες τε ἔχομεν χωὶ πειρώμεθω ἡμῖν αὐτοῖς 
“ ὁμοίας ποιεῖν, τότες δεῖ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν ἐφ᾽ οἷς τε ἐτρε- 

σε μάντεις Φασὶ, καὶ ἐμοὶ 

ἈΡρτγοθαία. ἘΠῚ ἰὰπο αυϊάθηι σοομαῖ!, σοηβυ 15. ΘΧΟΙΘ115, δὲ πηι} 15. δηΐ6 
85 δχοϊζαϊ5 ἰση!θυ5, ααυϊοιῖ 56. ἀδάδγπιηί. οβιυαϊὸ δαΐθῃ τη Ογτὺϑ 
σογοηδίαβ ΓΟΠῚ 5θογαμη ἰαοϊοαΐῖ, οἵ Οϑδίθ 5. ἰδ εγϑὶδ, α1 (ΟΠ βυηΐ 
ὁμόφιμιοι, ΠΟΓΌΠΑΙΙ 5815 δάἀθββθηΐ, βαϊχὶῖ. Ῥογδοίο διΐθιη βδοσγαΐϊοῖο,οηνο- 
ΟδΙ8 11}15,λαπο ογαϊϊοπϑῖα παθιϊ : ' 

« Ὁ αυϊάοπι, νἱτῖ, φιθιηδαιποα ὰπ) οὐ ἀγαβρὶσα5 αἰσηΐ, δὲ τΐϊῃ] αυσαια 
“ς νἹάδίαν, ργϑϑ ἴυτὴ ἴογΘ ργϑπυηςδηΐ, οἵ ν]οἰουϊ πη ἰαγριαπίυγ, οἱ ΠΟ] Πη}1- 

-ἰς ταΐθιῃ ἂ 580 γ15 οαρίϊβ8 ργαβαρτϊδ ρο] Π]σθηίατ. Μᾷα νεγὸ ριάθαῖΐ νοὸβ σοπη- 
ἐξ χηοῃοίδοοσε συοἴΐθ, αὐιαῖος νῸ5 ἴῃ ἤ}15 τη αἱ ΓΟιτη βίαϊ 6556 Ορουῖθδί : 
ἐς Πδ 1 νῸ5 ἢέρο ξαυὸ ἴθμογα ΠΟΥ] 86 ΠΊΘΙΡβαπ), δα ἀέτα4μ86, αιι85 1056, 5ἴυα]- 
“ς οβὸ υο8 ουγᾷ556, ἀπ 1586, ἀἴαυθο σαΐηιο εἴδη δἀβιαιιὸ ἀάϊγα, αὐ ν6 1 αἷϊος 
“ς 7ᾳγα ξθοο ἀόοεγθ ροββιτῖ58. 1 ἴδίηθη ἤζθο ποπάμπη ρουβροχ β[15, π16 δυαϊέθ. 
“ς Τὶ Πριηρ6, α105 Ῥαι!ὸ ἴθ οἱ βοοῖοβ ποδὲδ δ ἀβοἸ νΠ}118, δἰ ὩΟ15 1ρ515 51Π|1- 
“ Ἰρβ οἤδμοοσε σοηδηλ, νΟἷ8 Δα ΠΘΠΩῚ 5ιηΐ, απθη δα ἤηθη Ὧο5. ΔΙ ΠΟΥ 

ἃ ᾿ἜΠτεφανωμένος ἔθυε] (ὐογοηάτη͵ παντᾷ 
6 Ῥγεροϊρυδ ταγγίθδτη, 50: ρΡ51586. ῬδῚ- 
588 Ἀδὰ μὰ ἴδοῦαγοΒβ ἰοβίαίυγ οἴθτη Ηοτο- 
ἀοίι8, 10. 1. ὁ. 132. Τῶνδε ὡς ἑκάστῳ, ϑύ- 
εἰν ϑέλει, ἐς χῶρον καθαρὸν ἀγαγὼν τὸ κτῆνος, 
καλέει τὸν ϑεὺν, ἐστεφανωμένος τῆν τιάραν μυρ- 
σίνῃ μάλιστα. 

Ὁ Οἵ τε μάντεις} «αροϑ υἱὲ. 4υἱ ἀραὰ Ρευ- 
588, ἰα5ί6 ϑίγαθοῃα, ἢ. 1106, Τ. 2, υἱ μάν- 
τεις ἀρ Οὐθοοβ αἰϊάβαθο σοηΐθ5, ΟἹ γαί!- 
οἰπαραϊ ἀτίθη ἴῃ ποῆοσο ογαπί, Ηπῖο 
βυθταροίυν Ἡοτγοάοίι8, (αἱ, ἴοοο τηοὐὸ οἷ- 
ἑαίο, ἀϊοϊξ, ἄνευ γὰρ δὴ μάγω ἤ σφι νόμος ἐςὶ 
ϑυσίας ποιέεσθαι. ΑΔ π5 οἰΐδτη, ἰηΐδυ οτ- 
16γ85 4085 Μαρὶ σα! ποτ πί ἀγίθβ, να οἱ ηδ- 
ἤοποπ τοοθηϑεί, Ῥαν, ΠΠΊδῖον. Ἰιρ. ὦ. ο. 
17, Ἢ τῶν ἐν Πέρσαις μάγων σοφία. τά τε ἄλ- 
δα εἶδεν, ἢ. ἦν 3 μαντεύεσθαι 

ο Οὺς γὰρ] Ῥαγίίοαϊα γὰρ ὩΟῊ γεἀάοηάςς 
οαὐϑερ, αἰὶ Ὀ]ΘΥ 46, ἢοΟ ἴῃ. Ἰοσο ἰδοῦν; ᾿ 
566 ἀεοϊαγαωιπαὶ οαΐ εαρίαπαγαδ γῖχα μαθοῖ. ΔῸ 
68 5|γ}}1 ρἱδηὸ το ἄο παυγαϊοηδίῃ οὐάϊατν 
Ἐὐνϑηρ δία ΝΜ] αἴί, 1.18, Μνης υθείσης γὰρ τῆς 
μητρὸς αὐτῶ, ὅκο. Τὴ οὐ] 15 ἰοοἱ ἰη ογργοίδίϊο- 
ὨΘΙῊ 516 ἱηργράϊπιν ΜΑΙ ἀοπ αἰ: ποδί ἡ}- 
ἐργργε8 πο, ἱερὴ γὰρ οὐμδαίοηι ραν οιϊαΊν., 
πες 66Ὸ ἱεσεπαιη, αΥ̓ΘΊΥΟΥ, ητυδ ὦ 8θη δι Ἰν01. 
7υυοῖ, εἰ ἐπιροάϊαί. ΝΟΙΙΘτι ἤξρο ἀἰκχίβδο 
Γ οΥΡγθίθη, οοίθυ πα) ἀοοίθχῃ οὐ πα 
ἀἰσηατη, ΚΓ] ἰοΐαγα οοχησὴα οτὴ ἢος Ιοοὺ 
ΧΟΠΟΡΠΟηΐόο σοΟὨΪ γα 9, θα πάρχη, πὶ [610 Υ, 
αν απΣ νΟΟΌΪαυ τὰ δὲ οἱ γὰρ 5:5 1} οα110- 
Πθτὴ, θαπάδόχησιιο ἃἀθὺ οὐαί Οἢΐ8 βίγαοίι» 
τάγη, ΠΠΌΡΙαιι6 ᾿πγυθη 65, ΟΟηΐοΓ, οἰϊδτη 
Λοῖ, κὶχ, 35. 



15 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. 

«ς φύμεθω ὑπὸ Κυαξάρες, ἅ τε ἤσχομεν, ἐφ᾽ ἅ τε αὐτὸς Φα- 
“ ρωκεχλήχωμεν, ὥςε ἄσμενοι ἀντωγωνιςαὶ ἡμῖν ἔφασαν ἔσεσ- 
“θαι. Καὶ τότε δὲ αὐτὸς ὑπομιμνήσχετε, ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρο, 
“ς δείξει ὧν ἄξιος ἕχαςός ἐξιν. Ὧν γὰρ ἂν ἄνθρωποι ὀψιμαθεῖς 
“ἐ γψένωντωι, ἐδὲν θαυμαςὸν εἴ τινες οὐτῶν χωὶ τοῦ ὑπομνήσον- 
τ σὸς δέονται" ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν εἰ χαὶ ἐξ ὑποξζολῇς δύναιντο 

ἄνδρες ἀγαθοὶ εἶνωι. ἹΚαὶ ταῦτα μέντοι πράττοντες, ἅμω 
καὶ ὑμῶν αὐτῶν πιεῖρων λήψεσθε. Ὁ μὲν γὰρ δυνάμενος ἐν 
τῷ τοιζδς καὶ ἄλλες βελτίδς ποιεῖν, εἰκότως ἂν ἤδη χωὶ ἑαυ- 
τῷ συνειδείη τελείως ἀγαθὸς ἀνὴρ ὦν" ὁ δὲ τὴν τότων ὑπόμινη- 
σιν " αὐτὸς μόνος ἔχων, κωὶ τοῦτο ἀγωπῶν, εἰκότως ἂν ἡμι- 
τελῇ αὑτὸν νομίζοι. 'Γούτου δ᾽ ἕνεχεν οὐκ ἐγὼ, ἔφη, αὐτοῖς 

ἐς λέγω, ὠλλὼ ὑμᾶς χελεύω “λέγειν, ἵνω χοωὶ " ἀρέσκειν ὑμῖν 
πειρῶνται" ὑμεῖς γὰρ χωὶ σλησιάξετε αὐτοῖς. ἕχωφξος τῷ ἑαυτῷ 

“ μέρει. Ἐΐ δ᾽ ἐπίξωσθε, ἔφη, ἕως ἂν Ῥωῤῥοῦντως τούτοις 
ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιδεικνύητε, χαὶ τότος χωὶ ἄλλος πολλὸς ὁ 

“ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ϑοῤῥεῖν διδάξετε." Τέλος εἶτεν ἀπιόντας 
ὡριςᾷν ἐξεφωνωμένδς, καὶ σπονδὸς ποιησομένος ἥχειν εἰς τὰς 
τάξεις αὐτοῖς ςεφάνοις. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ αὗτοι ἀπῆλθον, αὖθις τοὺς 
οὐρωγοὺς προςεχόλεσε χοὶ τούτοις αὖ τοιάδε ἔλεξεν. 

ςς 

(( 

ςς 

τῴ 

(( 

τς Ογαχαύθθ, αἴιδὸ ΠοϑίτϑΒ {θυ ]ηΐ Ἔχθγοι αἴ 0.65, δα ᾽στι εἰοηιμῆι 605 ᾿ΐα οο- 
«ἐ Ποχῖδί! βίπιὰβ, τὸ ΠΌΘΏΪ 56 ΠΤ ΠΟΪ15 δ μη ]05 ἴογο αἀἰχοῦὶπί. ἤος αυο- 
(ς ᾳιθ 608 δα τηοῃοίο, ππης ᾿ρϑυχμη ἀἴθηι ἀθο γα  ὈΡΌΤΩ 6556, αα 15 “Βα 116 ΡΥ δῸ- 
(ἐ γῃ}5. αἱρῃυβ 511. Ναιὴ αἃ5 165 βουὸ αἰβοιηΐ ΠΟΙ 65, ἴῃ 115 ταὶ πη 
«ἐ γῃ τι οβὲ αιοβαδιη δαἀτηοηϊοῦα ΘΡΈΓΟ : 56α θΟΏΪ σΟὨ Βα ΘηΔατη 65ΐ, 5ὶ νοὶ 
ἐξ αἴϊογιίι ταοπῖτα ΓΙ ἰογέθϑ 6586 ροβϑίηΐ. ἀἴααθ ἤξθοο αυϊάθηι ἀπ ἀσοίϊς, 
 βηα} 66. νΟῦ]5 οατη ρουϊοπι ἴδοιθι 5, Νά αὐἱ [105 ἴῃ ἢ) υπιοα! 
(6 γργαῃ ἀυίουἶο [Οὐ ογοα γοά ἄθγα ροββίζ, 15 5101 ηποσαθ ρτόσα! ἀπ ]ο 18} 
(ς σοηβοῖι5. που, νἱ γα 56 ρουίδοϊδ θΟΠῸ ΠῚ 6586: αἱ γογὸὺ δ ο 510] 5011 
ἐς ΒΙΘΡΘΓΟΙΘ μοίθβί, δίαθθ πος 5101 βαιὶβ 6556 ἀἰιοϊζ, 5 τηθυϊὸ 56. δχ αἰῃλ ]8, 
“ἐ ἐαπέδηιν Ῥαγὶο ρου θοίαχῃ θχἰβιϊηιεί, 1 πὶ δαΐθηι ΟὉ γῶν ΘΡῸ φεΐάρηι ἤκδα 
“4 1ρ515 Ὡ0ἢ ΘΧΡΟΠΟ, 56 ν ΙΒ ΘΧροποπαᾶ τᾶ Π60, οἱ γε ρε γὩη. 56 νΟὈΪ5 απο- 
(ς 16 Ῥγοῦθαγθ βίἀθαηΐ: ΝῸΒ ΘΠ ΠῚ Θϑι15. οἷβ ὈΥΌΧΙΠ.Ι, βιι5 Ἡθηρ6 αυΐδαιιο 
ἐς μᾶγι]. ἘΌτΟ ΘΠ πὶ 8οϊαῖ]5 σοζίηι, αἰΐ, υἱἱ, ααδιηᾶτα νοϑηιθὲ δά ποῖο ΡΙθπος 
(ς οἷ5. οβίθηου15, οἵη ΠῸ5. ἴπμ τη] ο05. Ὁ] 1ὸ5. ἤθὴ νϑιθο, 5εα τὸ ἰρβᾶ πάθη 
ἐς 5556 8ηἾ 0 ἀοοθαίϊβ.᾽ ᾿Γδηάθῃηι θαϊχιῖ, σογοη δὶ! ργαπβιιηὶ ᾿γθηΐϊ, ρογαοί15- 
406 ΠΙΡαΠΙ Ομ θι15. στη 0515. σΟΥΟΉἶ5. δὰ ογάϊηθ5. νοηϊγοηῖ, Εἰ δαΐθπὶ οἂπὶ 
ἈΟΙΙΒ56ηΐ, ἈΘΤΩἾΠΙ5 Οχίγοθΐ ἀπο65 δα νοσαυ, δὲ 5 νἹοϊϑβίμη Πα υβη θα! νοῦρθὰ 
ἴθοϊα: ' 

ἃ Αὐτὸς μόχος, ὃς ,} Ναγοίτι5. Ἰοσομάθιη ἴῃ ταμοσα τὶ αν ἑαπρσοηάο αἰ ἰδ δ αι 
Ῥυϊαΐ, αὐτὸς μόνως ἔχων, 3) τότῳ ἀγαπῶν. ϑ6 ἃ 5Βαδπὶ ρου τα 86 ᾿ἰὰ Ρτοραΐ, υἱ ἀτιοῖβ βιὈ: 
ΠΟῺ 6ϑΐ, οὰν σοοθρίαμι Ἰἰθο Ομ ὴ ἄοβοσα- Ὀομθυο θη τη σομο οί, 85:16. Αροδβίοϊιι3 
γ.0}5, ἃ αι 5ίδηΐ Πρ] αἰ οἱ ΜΙ 5. ΒΟ]. εἰίΐαγῃ, 3 Τίμι. ᾿ἰ, 4. ἀδ. τα πος νουῦο 

Ὦ ᾿Αρέσκειν"} Μ|1168 15 ἀἸοῖμιν ἀρέσκειν, ααὶ ὉΠΠῸ: να τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 
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οπΑγδρες Πέρσαι; ὑμεῖς καὶ τῶν ὁμοτίμων γεγόνατε, καὶ 
“ ἐπιλελεγμένοι ἐφὲ, οἱ δοχεῖτε τὼ μὲν ἄλλα τοῖς χρατίςοις 
- ὅμοιο; εἶναι, τῇ δ᾽ ἡλιχίῳ χαὶ φρονιμώτεροι. Καὶ τοίνυν 
“ἐ χώραν ἔχετε ἐδὲν ἧττον ἔντιμον τῶν προσατῶν ὑμεῖς γὼρ 
ςς ὄπισθεν ὄντες τός τ΄ ἀγωθὲς ἂν. ἐῷφορωντες χαὶ ἐπικελεύοντες 
ςς αὐτοῖς, ἔτι χρείττος ᾿ ποιοῖτε᾽ εἶτε τὶς μαωλακίξοιτο, καὶ 
ἐς φῷτον ὁρῶντες ἐχ ἂν ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. Συμφέρει δ᾽ ὑμῖν, 
“ εἴχερ τῷ καὶ ἄλλῳ; τὸ νικῶν καὶ διὸ τὴν ἡλικίαν καὶ διὼ τὸ 
(ς βάρος ὃ τῆς ςολῆς. ᾿Αν δ᾽ ἄρα ὑμᾶς καὶ οἱ ἔμπροσθεν ἀνα.- 
ἐς χωλοῦντες ἕπεσθαι παρεγγυῶσιν, ὑπωχούετε αὐτοῖς" καὶ ὅπως 
“ μηδ᾽ ἐν τούτῳ αὐτῶν ἡττηθήσεσθε ὠντιπαρακελευόμενοι αὖ- 
“ σοῖς, Θᾶττον " ἡγεῖσθαι ἐπὶ τὸς πολεμμίος. Καὶ ἀπιόντες: 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1". 

» 

δος, Ρογβδθ, οἱ ἴῃ Θοχῖι, απ] ὀμιόσιμιοι ΔΘ ΘΙ ]αῃΐαν, οὐ πΘὴὶ σοορίαί!, οἱ 
ἐς ἀρ ]θοῦ φιδάφηι Θϑιϊβ. {πὶ τη το α5 Πα άθ μι οϑοίουβ ρΓεβίϑ ἢ 1551115. ῬΔΓῸΒ 
“ἐ ψν]ἀϑπηϊηΐϊ, δὲ ΡῸῪ εθίαΐθι δἰ ηῖ Ρυιιἀθηίογθβ. [τασαθ ᾿οσαπι ΠῸὴ τηϊητὶβ 
“" Ββοποβίυμη, αιιὰπι 051 ργεθΐθ οι, ἰθηΘ 5 : Π8 ΠῚ Οὗ Τὴ ἴἢ ΘΧΙΓΘΙΠΟ 51{15 ΔΡΤ,]- 
ἐέῃρ, γἱτο5 ἰογίθβ ἰηϊαθπάο θόβααθ σοποτίαμάο, ονγίϊοσγοβ θίαπῃ οι οἰ τ :; 
“ε δὲ 5βὶ 415 γι ββῖοῦ [ΌΘΥΙς, πο ἰάθη. οὔβουναηαο, ἡσπαυΐώ ἱπαάμίσεογε 
“βίῃ ΠΟῚ 5ἰπθί58. Ὑ ΟΌ]5 ἀαΐθ), 51 ου!ασδιη 4}, Θχρϑάϊε, νἱοίουϊᾷ, ῬΟΙεὶ, 
δέ τα ΟὉ φβίαίθιῃ, ἰὰ πὶ ΟὉ δυιηδίιγϑο ροηάι5. [ίδαιθ 51 11 4] ῬΥΪΠΊΠΙ 
“ἐ]ὴ δοῖθ ἰοσιμη ἰθηθηΐ νοὺ5 ἱποἰαπηδηο δα βθαπθηάμσιῃ Πουγίδι! ἔπ υ ηΐ, 
ἐΕ 1ρ515 υεἰῖηι ΟὈ οι ρουθί!β : οἵ υἱάξεέε ὰ Ὠδο ἴῃ ραᾶγίθ δἷβ 5115. 1 ΘΥΊΟΓΘ5, 
δε χήπυγιην Τὴ 615 ὙἹο ββίπη Δα Πουίϑπάϊ5, τ ΤηΔ]ΟΥ] οὐπὰ σΘἰουϊαῖθ δάνθι- 

΄ 

ἃ ΤΙοιοῖτε] 810 γθβουρϑὶ ΒΓΘΡ ΔΉ 88: 
ουΐυ5 εἰ δέσμη ΒΟΑΙ. Ὀ᾿ϑιποϊοήθιὴ 4πὸ- 
486 τηΐπογθια ροϑιι} δηΐα ἐφορῶντες, αἰ Ῥᾶγ- 
τουϊα ἂν δὰ νοῦ πὰ συ τὴ ποιοῖτε Δ ΟἹ] }Πὰ γὸ- 
Τεγαίασ, εδἀόιηαιθ οἰαυὰθ εὶς δάρατοαΐ 
"βίγυσάιγα, 86 ἴῃ ΞΘ . Θ ΩΓ 0115 ΠΪ5, ἐκ ἂν 
ἐπιτρέποιτε αὐτῷ Ὑ αἱξὸ αὐΐοηι 65ΐ, ἔτι κρείτ- 
τὸς ποιεῖτε. 

Ὁ Τῆς ςολῆς] Στολὴ, πΠοσ ἴῃ Ἰοοο, ποὺ 46 
πυϑεϑίΐνιιδ, αὐ τοδίλιην, πέπον, (αἵ [δ τὰ 41101) 
564 ἐδ ἰοίο ογηαίιν οἱ διυνέι, σογροτὶθ, οἰατη 
60, 41 πηϊοῦὺ ἴπ αὐηνῖδ ΘΟΥ515{1{, Δα ὨΙ δΘαιν. 
Ἐπ πο φαϊάστῃ 5 ηἰ Ποαίίο, ἰο πίη 5ἱ γθ5- 
ῬΕΧοσῖβ ἃ τὸ ςολὴ οΔα  , μιγα δἱ ἐπ θαθηδα 
εδῖ, ϑῖο ϑηΐη ῬΠανουπι15, Στολὴ, ἀπὸ τῷ 
φέλλω, ΜοΒοΠοΟρυΐι5 αἰιέθιη ςέλλω ΘΧΡΟΙΪ, 
κοσμῶ, ἙᾺ σέλλεσϑαι Ῥοου]αγίίον ἄ6 αγηιο- 
γπι οὐαί, ἀδασραΐ ῥέεν». Παϊϊο. Τ΄ 1.Ὁ. 
996, κύφῃ ἐςαλμένιις ὁπλίσει" οἵ Ὁ. 

557. ἀϊοεῖε, Οαβίογοτη οἱ Ῥοϊ! ασστ Τποιηα: 
ἔπ [070 σοηβρθοίοβ {586 πολεμικὰς ἐνδεδυ- 
κότας ςολάς, ἘΠἔ}5 αὐὐϊοϊομα δδὶ ΜΕ] ΙΔ ἱ 
φυοίοτίί45, ἢΠ δι. ἤν. ἸϊῸ, 3. ον 14, Ξενοφῶν- 
τι ἔμελε τῶν ἄλλων σπυδαίων, αὶ οὖν ἃ, ὅπλα καλὰ 
ζγειν. Νικῶντι γῶρ, ἔλεγε, τὺς πολεμίως τὴν 

καλλίςην ςολὴν ἁρμόττειν' τ ἀποθνήσκοντα ἐν 
τῇ μάχῃ κεῖσϑαι παλῶς ἐν καλῇ τῇ πανοπλίᾳ υἱὶ 
σολὴ, Ββαυα ἀπὸ, αγηταξιγαηηι,, 58 ογηναΐιηη, 
ηὐ ξαγεην Ὡοΐδί, οατη ἴῃ βοαπθηΐ 8 ἀδ 
ΔΥΤΩ5 ταηἰατα ᾿ρὶταν, Οση8.16 ἰρϑατα Απο- 
ἰογϑχὴ οἱ αι ΟἹ. Ῥϑυϊζοηῖα5 δά νουθᾶ δ(- 
ἰαία ποίαν", 

ο Ἢγεϊσθαι) δου !ρύαχαγῃ ἤδης νυ]σαίὰ 11- 
Ιᾶ, ἡγεῖσθε, ροϊϊοτοιπ γθοίὰ Πα !]οδηΐ Βίθρῃα- 
Πὰ8, ΓΘ ποίαν οἱ Οδιμθγαγῖαϑ. [ηΐθυ- 
Ῥτοίθϑ ἰϑτλθη ἡττηθήσεσθε μ 110 ραγεοίριο, 
ἀντιπαρακελευόμενοι, ΞΒΒραγδηΐ, μογηἀἊ6 ἤππς 
Ἰοοῦμι γραἀθηΐδϑ 80 81 ἀντιπαρακελεύεσθε ἴ6- 
βογοίῃσ, Ἐποὸ νογὺ 5ίθβρῃαμο ΠΡ θηϊ 5 
δαἀδοηίον 4ὰὶ {Ππ4 στη γουθο ἡττηθήσεσθε 
ΘΟΟἤΘΟΓΟΓΟ Ὀιιίαΐ, Ρουθ 86 851 ἀἰοογοίαν, 
ὅπως μὴ ἐν τάτῳ ἡττηθήσεσθε, τῷ ἀντιπαρακελεύ- 
εσθαι αὐτοῖς ϑᾶττον ἡγεῖσθαι" οἴ Θᾶγα Ὠϊς οἴχηλ 
ὅπως ἀϊοῖϊξ 6556 ΟΠ ρβίη, οὐ} 8 δηίθα τ θητο 
(φοΐα οϑί 10. 1.0. 29, Οοίζογίη ργθοορ- 
(πὰ πος Ῥᾶ}9 ροβὲ βογνούαμη υἱάθιηῦϑ : 
οἴῃ πῇ ἀἰχογαί, παρεκάλουν ἀλλήλους ἕπεσθαι, ᾿ 
500) απρῚ, οἱ δ᾽ ὄπισθεν, αὐτῶν ἀκόσαντες, ἀντι- 

παρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις ἡγεῖσθαι ἐῤῥωμένως, 
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“ ἔφη, ἀριςήσαντες καὶ ὑμεῖς, ἥχετε σὺν τοῖς ἄλλοις ἐξεφανω- 
“ μένοι εἰς τὰς τάξϑις.᾿ ΟἹ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον ἐν τούτοις 
ἦσαν᾽ οἱ δ᾽ ᾿Ασσύριοι " χωὶ δὴ ἠριςηχότες ἐξήεσάν τε ϑρωσέως, 
καὶ παρετάττοντο ἐῤῥωμένως. ἹἸΠαρέταττε δὲ αὐτοὺς ὁ βασι- 
λεὺς, ἐφ᾽ ἅρματος παρελαύνων, χωὶ τοιάδε πωρεχελεύετο" 

“ἾΑνδρες ᾿Ασσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγωθοὺς εἶναι. Νῦν 
“ἐ γὼρ περὶ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ὁ ἀγὼν χωὶ σερὶ γῆς ἐν ἣ ἔφυτε, 
᾿ χαὶ περὶ οἴκων ἐν οἷς ἐτρώφητε, καὶ περὶ γυναικῶν δὲ χαὶ τέκ- 
“ γων, χωὶ περὶ πάντων ὧν -" χέχτησθε ἀγαθῶν. Νιχήσοντες 
“ μὲν γὰρ, ἁπάντων τούτων ὑμεῖς. ὥςπερ πρόσθεν, κύριοι ἔσεσθε" 
“ εἰ δ᾽ ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴσε ὅτι παρωδώσετε τοῦτο, πάντα τοῖς 
“ πολεμίοις" “ἅτε οὖν νίχης ἐρῶντες, μένοντες μάχεσθε. 
“ἃ Μωρὸν γὰρ, τὸ χρωτεῖν βολομένος, τὼ τυφλὼ τῷ σώματος 
“ χκαὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρω ταῦτα ἐναντίω τάττειν τοῖς πολεμί- 

οἰς Φεύγοντως. Μωρὸς δὲ χαὶ εἴ τις ζῇν βολόμενος φεύ- 

ἐς βιὶβ Ποβίβϑ ργθθαηπ]ο ἀποαηί, ἴδμς ἀρ ὶΐθ, ̓ παἱῖ, οἴ Ῥγϑηβὶ οἂπι δου 5, ὦ 
ὈΥΙΠ65 πηὰ ουχὰ 4[115. σΟΥΟ δ] δοσεδαϊίθ.") [δὲ ἴῃ ἢῖ5 αυϊάθπη τορι Ογτὶ 
ΧΑ Π65 Θσσι ρα} ογαηΐ : ΑΘΘΥΤΙΣ δαΐθηῃ, [81 ὈΥΔΠ51 ααοαμ6, ἀυἀδοίοι δ οα8- 
ἐγὶδ Ῥτοα!θαηΐ, δ 8016 ἰηβίγιοίςᾷ ΡΥΦΟβθη 15 Δ η1Π}15 βίαθαηΐ. ΪΤπϑίσιθθδί 
ἀθΐθιη 605 ΚΟ Χ 0565 σΌγΓα νϑοίῃ5, οἵ ν ΘΓ 5 Πα] αβτηοαϊ σΟΠοΥ θα ἴα : 

( Νῆῃης "05, ΑΒΒΥΥΙ, ΥἹΓῸΒ. 6586 ΤΌγί65 ορογίοί. «πὶ δηλ 46 νἱᾶ νεοβίγα 
(ἐ φργζαιηθη σοὐϊα ργοροδίξμηι θβὶ, οἵ 46 βοῖο 'ἢ {10 ϑβιϊβ οὐ, δὲ ἀθ ἀουη!ο 5 
“ἴῃ αυϊθὺβ δαποδί!, οἱ ἀθ ἀχουῖθι5 δἰϊαπὶ θυ 5α 6, δὲ ἀθ ΒΌΠΙ5 αι ῬΟΞ551:- 
“ς ἀ615 ππῖνουβῖ5. ΝΠ 5ὶ νἹἱοϊουἃ ροῖ ἢ} {ΘΕ 15, ἤουιτα ΟἸΠ τ ἀΟΠΊΪΗΪ 
ἐέ νοϑ, εἰ δηϊθὰ, Γαταϊὶ Θ5115: δίῃ νοῦ ἐαουϊε5, σου νῸ8. βοῖγα νοΐ Ποβιθυ5 
“ Ἰφρίῃεθ ο οἸηηϊα νῸ5 {8 ΠτιὙῸ5 6556: ἰδαιιθ [Πα] ὰπὶ νἱοίουθ σαρ ἀΪ, σοη- 
“( βέαῃίθῦ ρῈρΉ τη βι5ι]ηθῖ6. ἰρ06 5. τ 6ϑΐ, 605 6 ΒΌΡΘΓΙΟΥΕΒ. Θ556 
(ς ψρ]ϊηΐ, οὐρα ΠΟΓΡΟΥ5 Ρᾶτίθβ δὲ ἈΥΤηΪβ ἃς τπδηΐϊθιι5 ἀδϑεαϊακ. ΡῈῚ Πρ. 
(ἐ ΠοβΕθυβ ορνθιΐοσο, θα. ἴΐθπα, ααϊοπηαιθ νἱΐο σαρὶατ5 ἴῃ ἔπραηλ 88 

ἃ Καὶ δὴ, ὅ:0.] Μαγοίαβ μὶσ ααοαιο, αξ 
Δ} βορὰ, δὴ ΡγῸ ἤδη νἱἰοδὰ ἸΘ δὶ οχἰβεγαδί. 
ΝΟ τηαϊό. 

Ὁ Κέκτησθε] Το ποϊαν᾽ 5 οσοηΐοχίαὶ ἰη86- 
Τα πέπασθε, το]εοίο δὰ πιδΥτρίησθπὶ κέκτησθε, 
πο {115 ας] οββαῖὰ ρΡαΐαΐ, ἐπι ρου ἃ Πδγὰ- 

ΤΙ ΙΟ6Ὸ ποὴ ἀθὈϊΐο μοβιϊαμι. ϑίθρῃδηιβ 
ααοαιι6 πέπασθε ΟῚ ΠΠΠΡΥΟθαΐ : οὐχ ἰὰ ἃ 
ΧοΠΟΡοηΐθ, οαΪ γ᾿ ϊαγία 5818 σα σου 
Ῥοδίϊοα, ΠΟ ὑπὸ ἴοοο, ἃριιὰ Εἰπρείὰ. ἀϑαγ- 
Ῥαΐαῃ) 6586 σομβίοί, 85:68, οἂπη δα ἰ οἵη- 
Ὧ68 εἴ ΜΒ. ΒοΑ!. ΤιΘὰποανὶ οοη]δοίτγεθ 
Δαγουβοηίαν, ἃ νυἱκαϊὰ ἰθοϊΐοηα μαι ξαξὶς 
οι 8: δϑὲ οἷν γΘΟΘαΔΠλ115. 

ο “λτεῖ δῖς δαϊαϊὶ Τιθ ποίαν; δῸ 
ΔΙοΣ ΘΘΡΠΔΠ 8 ἰοσοπάμιη οομή]ϊοιΐ, Εαἰτϊο 
ϑαΐοιῃ Εἴοη. ἀαἱ οἵ τε ὄν, ΑἸ. οἵοι τε ἕν. 
ΕΊοτ. εἴτε ἄν, Ν οι ἰὰ οοτητηοπὰ. 

ἃ Μωρὸν γὰρ, 8:6.} Τοσαῦτα ἔσπ6 Ρ]ὰ5 
γίοθ βαρ] οὶ ἱπυϊαϊυὐ 6586 ϑ8]] ϑίϊαπι 
7ατὰ οἹἶϊπι ἀηποίδυπιηξ δια, Βεὶ, Οαϊ, ο. 
61. “Να, ἴῃ απ 5α]αΐθμλ ΒΡΈΥΆγΕ, 
“ἐ οὗν Δγμηᾶ, 41118. ΘΟΥΡῸΒ ἰδ ς᾽ ταν, 80 ΠΟΞ- 
ἐς θιι5 ἀνουίουϊβ, θα νεγὸ ἀθιηηθηζιὰ εϑβί.᾽"ἢ 
Ἐπ ψιψιι. ο. 115. εαϊξ, σαῃί. “ Ὦδ6 
“ἐ φιΘ δ ἀθοΟγῈ, αἱ ΠΠΒ ΠῚῚΒ. ἈΥΤΩΔΥΟ- 
«ἐ γῇξ, ΔΌ ἱπϑυτηῖβ ρα θι15 δυχι απ ρΡεΐοθσα, 
“ἴῃ χηχίμλο τηϑῖὰ ππάσμπι οἴ οϑθοὺπὶ 
( ῬΟΥΡῸΒ δὰ Ποβίόβ νογΐίοσθ." ϑὶς ἔδγὲ 
ΟἹγβϑθηὶ οουρ αὶ ΠΙοιηθαο5, 1}. 8. υ. 
94, οἵ 566. 

Πὴ φεύγεις, μετὰ νῶτα βαλὼν, κακὸς ὡς, ἐν 
ὅμιλῳ ; 

Μήτις τοὶ φέυγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ. 

"ππνδ;;«-. 
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“ γεῖν ἐπιχειροίη εἰδὼς ὅτι " οἱ μὲν νικῶντες σώζονται, οἱ δὲ 
“ἐ φεύγοντες ἀποθνήσχασ, μᾶλλον τῶν μενόντων. Μωρὸς δὲ 
“ χαὶ εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμῶν, ἧτταν προςίετωι. Τίς γάρ 
ἐς οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νιχῶντες τά τε ἑαυτῶν σώζεσι, χαὶ "τὼ 
“ τῶν ἡττωμένων προςλαμξάνδσιν" οἱ δ᾽ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυ- 
“ χός τε χαὶ τὼ ἑαυτῶν πάντο, ἀποξάλλοσιν, Ὁ μὲν δὴ 
᾿Ασσύριος ἐν τούτοις ἦν᾽ 
Ὁ δὲ Κυαξάρης πέμπων πρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν ὅτι ἤδη 

᾿ "" 59 4. οὐ ᾿ ον δα ὦ τι , 9. 
χαιρος εἰ ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίδε᾽ εἰ γῶρ᾽ νῦν, ἘΦῆ, ἔσι ὀλί- 

ψοι εἰσὶν οἱ ἔξω τοῦ ἐρύματος, ἐν ᾧ ἂν προςίωμεν, πολλοὶ 
ἔσονται" μὴ οὖν ἀνωαμένωμεν ἕως ἂν πλείδς ἡμῶν γένωνται, 
ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕως ἔτι οἰόμεθα εὐπετῶς αὐτῶν χρωατῆσωι ἄν. ὋὉ 
δ᾽ αὖ Κῦρος ἀπεχρίνατο, Ὦ Κυαξάρη, εἰ μὴ ὑπὲρ ἥμισυ αὐτῶν 
ἔσονται οἱ ἡττηθέντες, εὖ ἴσθι ὅτι ἡμᾶς μὲν ἐρῶσι, φοξϑμένες 
σὸ πλῆθος, τοῖς ὀλίγοις ἐπιχειρήσω!" αὐτοὶ δὲ ὁ νομίσοσιν 
ἡττῆσθαι “ ἀλλ᾽ ἄλλης σοι; μάχης δεήσειεν, ἡ ἂν ἄμεινον 
ἴσως βολεύσαιντο ἢ νῦν βεξόλευντωι, ωρωδόντες ἑωυτὸς ἡμῖν 
σαμιεύεσθαι, ὥσθ᾽ ὁπόσοις ἂν βϑλώμεθω αὐτῶν μάχεσθαι. 
Οἱ μὲν δὴ ἄγγελοι ταῦτο ἀκόσωντες ὥχοντο. 

“ὁ ξρηγοχίαΐ ; συπ| 5οϊαΐ νἱοίοσεβ αυ θη} ΒΟΥ ΑΥΪ ἸΠΟΟἰΪ 68, [ἀρΊΘηϊΘ5. δΐθα 
(’ οτὰβ Ἰηζουῖγο ααᾶτη Γαβιβίθηΐθϑ. Ἐὐβὲ οἵ 15 βία {5 ααὶ οριτα οσυρίάιι5, νἱποὶ 
ἐ( 56 ρᾳίυν. Νίαχῃ 6115 Ἰσπογαΐ, νἹοΐογεϑ εἴ 5185 65. σοηϑουν Ὸ, οἵ ΠΟΥ 
“ ργερίοσθὰ (05 νἹοθυϊηΐ ἔργα Π|5 ΡΟΙῚ : οὐ νἹοῖ! δὲ βεῖῃ505 εἵ οχηηΐϊᾶ βυἃ 
“ἐ βιτηιὶ διηϊτταηΐ Ὁ ΕΠ Πεφο αὐ]άθπι ἀροραΐ Αβϑυυαβ : 

Οὐγαχᾶγοβ δυΐθγη δὰ ὕπνσγυτῃ μϊτερδῖ, ααἱ ἀἸοογοξ, ἴῃ ποβίεβ ἀπσθηαὶ [8πὶ 
ΟΠ ΡῸΒ 6586: ὨΆΙΩ 8ὶ ρϑ06], αἰΐ, δάϊπιιο 11 βαμΐ 61 οχίγα ΠληἸ ΠΟΠΘ5 970- 
ϑτεβϑὶ βυπῖ, ἐαπιθη, ἰπϊογθὰ ἀτπὶ αεἰ 608 ΔοσΘάθμη18, γα ογιιηΐ : ἢΘ ἜΧρΘο- 
ἴοτηι15 ρίαν ἄοπθο ἐρϑὲ Ρίαγοβ ΠΟΌῚ5 βἰηΐ, 56 βδαιηιΐβ ἀππη δάπιο 01 8 511" 
ῬΟΓΙΟΓΟΒ δἰβ Π05 ἔπιΐυγοβ ΔΓ Γάσηιγ. Οὐὐσὰβ οοηίγὰ τεβροπάθθαΐ, (ὐρυτὸ 6 
86ἶγε νη, γα χάγοβ, ἶβὶ Θχ 115 Ῥ]05 αἰπηϊαα ρᾶγβ νἱοία {πϑιϊηΐ, ἀἰοίαγος 
6386, 605 ΤῊ Ἰ ἀἸ ποτ τηθίπθηΐο8 ρϑίιοοβ εἰ διμὲ8 ΔαρΡΊΌ5505. 6586 ἰρ8164 116 
αὐθὸ 56 πηϊηϊπιὸ ν]οίοβ' ΧΙ τη ριιηΐ : 566 414 (101 ργ τη βαθθαπάμμῃ οεϊΐ, 
ἴῃ {π|ὸ πο "15 ἰογίαββο δὐζὲ σοηβυϊαουϊηί, ααὰμη ἤος ἰδπιρογα σοηβαϊαθγο, 
40 56͵05058 ΠΟΡΪ5 οἴοσιιηΐς ψαϊυΐ ὃ ροπὰ ργοιηθηάοβ, αἱ οὐπὶ αυδηΐο ψεἰϊπιυβ 
ΘΟΓΌΙ ΠΙΠΊΘΤΟ ρυρη θη. ἘΠῚ ἡ] αᾳυἱάσηι 15 δι αἰ15 ἀἰϑοθββθγαηΐ. 

80. εν νικῶντες, ὅ.6.] ΧΟΠορΠοηίοχα δὰ 
ΠΉΤΤῊ Ϊ 8]]υβῖ586. ραΐαϊ ΚΞ .]]. 
Ῥοσίυβ, 1]. ἐν. 531. 
᾿λἰδομένων τ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σύοι, ἠδ πεφανται. 
Ἐσοάετη βθηθιι, π66 ΑἸ115 ρεπὸ γουθὶ8, ΝΟ 8- 

“ἴργτ, ἀναδ, γ΄, Ῥ. 180, εὐΐέ, ϑιορ)ι. ὅςις τε ζῇν 
ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν" τῶν μὲν γὰρ νικώντων, 
τὸ κατακαίνειν' τῶν δὲ ἡττωμένων, τὸ ἀποθνήσ- 

κειν ἰςί, Ἑαὶ εἴ τις γε χρημάτων ἐπιθυμεῖ, 
κρατεῖν πειράσθω" τῶν γὰρ νικώντων ἔς! καὶ τὰ 
ἑαυτῶν σώζειν, ἃ, τὰ τῶν ἡττωμένων λαμθάνειν. 

Ὁ Τὰ τῶν ὀττωμίνων 1,Θποϊαγίιι5 οἱ ϑίο- 

ΡῆδηυΒ ἀδηΐ τὰ τῶν πολεμίων ἡττωμένων. 
Νοίδιῃ ἰϑίηθη βιιβρθοίθβ γοοΐϑ πολεμίων 111 
᾿πῆχουυηΐ, Ἐϊιὰ δυΐοτα ρἰαπὸ ποβοιυηΐ 
1ἰδτὶ ΑἸ. οἱ Εΐοῃ. οἱ ΜΚ. Βοαϊ, οἱ σϑροίὰ 
αυϊάθιη ἈΌ06886 γοὶ ἰρ8ὰ τηοὐὸ, 6Χ ἀνα. 110. 
3, Δα]αΐα νεῦρα ἀοοθηί, αὶ τὰ τῶν ἥττω- 
μένων λαμθάνειν 

ὁ ᾿Αλλ᾽ ἄλλης, ξε6.}] ΡΙοτίααο αἰ ἴῃ γη8γ- 
κὶπθ χα ϊθοηΐ, ἄλλης ὅν συμμαχίας δεήσειεν, 
Ῥουρογαχη, ὉΠ ορίπου. 851: συ αΐαᾳ Ἰθοίο 
ἴοοο 51{τηογοπάᾶα, οὐρηϊηὺ ραγιογῖπι ΜΒ ίο 
οί]. 4] ἀδὲ, ἄλλης ὧν μάχης δεήσειεν, 
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Ἔν τούτῳ δ᾽ ἦλθε Χρυσάντας τε ὁ Πέρσης καὶ ἄλλοι τινὲς 
σῶν ὁμοτίμων αὐτομόλθος ἄγοντες. Καὶ ὁ Κῦρος, ὡς εἰχὸς, 
ἠρώτα τὸς αὐτομόλες τὸ ἐκ τῶν πολεμίων. Οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι 
ἐξίοιέν τε ἤδη σὸν τοῖς ὅπλοις, χωὶ πωαρωτάττοι αὐτοὺς ὁ βασι- 
λεὺς ἔξω ὧν, χωὶ παρωχελεύοιτο μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ " ἔξω οὖσι 
“ολλά τε καὶ ἰσχυρὼ, ὡς ἔφωσων λέγειν τὸς ἀχόοντας. Ἔ- 
ταῦθα εἶπεν ὁ Χρυσάντας, ΤΙ δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, εἰ ὃ χαὶ σὺ 
συγχωλέσως, ἕως ἔτι ἔξες, παρακελεύσωιο, εἰ ἄρω χαὶ σὺ 
ἀμείνος ποιήσοωις τὸς ςρατιώτας ; Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ὦ Χρυ- 
σάντα, μηδέν σε λυπούντων αἱ τοῦ ᾿Ασσυρίϑ παρακελεύσεις" 
ϑδεμίω γὼρ οὕτως ἔςωι καλὴ παραίνεσις, ἥ τις τοὺς μὴ ὄντας 
ὠγωθὸς αὐθημερὸν ἀχόσαντας ἀγαθὸς ποιήσει οὐκ ἂν οὖν 
τοξότας γε, εἰ μὴ ἔμπροσθεν τοῦτο μεμελετηκότες εἶεν" οὐδ᾽ 
ἀκχοντιςὰς, οὐδὲ μὴν ἱππέος γε οὐδὲ μὴν τῷ γε σώματα ἱκα- 
νοὺς πονεῖν, ἣν μὴ Ὡρόσθεν ἠσκηχότες ὦσι. Καὶ ὁ Χρυσάντας 
εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἀρκεῖ τοι, ὦ Κῦρε, ἐὰν τὰς ψυχὼς αὐτῶν παρα- 
χελευσάμενος ὠμείνες ποιήσης. Ἢ χαὶ δύναιτ᾽ ἂν, ἔφη ὃ 
Κῦρος, “ εἷς λόγος ῥηθεὶς αὐθημερὸν αἰδᾶς μὲν ἐμπλῆσαι τὰς 
Ψυχὼς τῶν ἀκεσάντων, ἢ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν χωλῦσαι, προτρέψαι 
δὲ ὡς χρὴν ἐπαίνθ μὲν ἕνεχο, πιόντα, μὲν πόνον, πάντα δὲ κίν- 

Τηϊογοὰ ΟΠ νβαηία Ῥαῖβα νϑηϊί, δὲ 811 ΠΟΠΏΜΝΙ 6Χχ θογὰμι (αἱ ὁμόφημοι 
ἀρρϑ]αηίυν ογάϊηθ, αὐἱ δϑοι ἰγδηβίαθαβ ἀποθθαηί. Εἰ ΟΥτιδ, αὐ ΡΔΥ δγαΐ, 
{ΓΔ ηϑίαρα5 ψιὶαί ἀ6 τρις. ποίσῃ αὐξονγοέ Ἰηϊθιτοραθαί. ΠῚ νογὸ ἀἰοθ- 
Ραηΐ, ἀγπηαΐοβ [δ πι δ οαδέγ δ ργοῦϊγο, γορέμιαιιθ ἔρϑιηι Θχίγα οαβίγα ψιο,μδ 
ὈΙΟΡΎΘΒΒΙ 605 1ΠΒΕΓΊΘΓΘ, θὲ σοπουξαίοηθ σορ᾽οβᾶ νϑμϑιηθηϊαιδ δὰ 605 υἱ], 
αποίαιιοί 56 1π ΘΥ Π55]00η6 ΡΥ ΘΙ γθηΐ, εἰ φμδάθηι Θὺ5. αἱ διά ϊδβθης ἐϊώηι 
αβυτηαγα αἰθθαηί, [6] τὰτὰ ΟΠ γνβαηίαβ, Θυϊὰ νογὸ, ὔγγο, ἱπααυϊί, 51 δὲ τὰ, 
σοηνοσαία ΠΝ] ΠῚ 15, ΘῸ5 ἀππηι Ποῖ ΘΟ ΠΟΥ ΘΥῚΒ ἢ 51 ἑουτὸ δ τὰ γθά ἀδ5 θοὸς δηϊ- 
γγοβιοίοβ. ΒΒ βροπαὶὶ ὕντιβ, Νὰ ΕῚ οπιπϊπὸ πιο  θβϑίδε βίη Αβϑυτῖ δάΠοι- 
ἰδ. 65 ἰδίϑο, ΟΠγυβϑαηΐα  πᾶπι Δἀμιοηϊο πα} ]ὰ ἰάπὶ ῬΥβοΪαγα {πτιΓὰ δβί, 
απδ0 λοηιῖηθ5 ταϊηϊπαθ ΤΟγίθβ δοίη, ιιὸ δαηὶ δἰ νουϊηΐ, αἀἴ6 ἑουίθϑ βὶς οἴἶθο- 
ἴυγα ξ ΠΟῚ ΒΕ Ἰ [Υ105 σου δ, ἢἶδὶ ΘΠ} ΔΥΓΘ ΠῚ Υ Β ΘΧΘΡΟΙΘ Ϊΐ : ΠΟῚ ἰάσαα- 
ἴογ65, πθο ϑαιίίοβ : πὸ πὸ Ἰὰ αὐΐάθηη οἤϊοϊθί, αξ σου Ρουθ δα Ια θογ65 ροῖ- 
ἔδυθηοβ να]θαηΐ, Ηἶδὶ 86 θυΠὰβ Θχθγουθτηῖ. ἘΠῚ ΟΠ γυϑαηΐαβ, Αἰααὶ βαὶβ θϑί, 
Οντο, πα}, 5᾽ ΘΟΥ ΠῚ ΔΠΪΠΊΟ5 ΘΟΠογί Πα ΠΙΘ]Ιογο5 το ἀϊάθυὶβ. Ναηι αιθαῖ, 
αἷς Ονστιιδ, πα ογαίίο Ῥγοῃαηϊαία, θοάθιη αἷθ, Ραάογθ δα ϊθηΐιπλ Δ ΏΪΠΊΟ5 
ἐπι] ΓΘ, νῸ] ἃ τϑθι5 ΤΡῚΡῈ5. ἈΥΘΟΓΘ, Θὲ 605. Π]ΟΠΘΠῸ Δααιο6ΙῸ, πὶ ἰαια 5 
σταίᾶ, ἸΑθΟΥΘμῚ ΟἸ ΘΠ}, Οπῖηθ Ρουϊο!αση βαθοαπάαμη βίαϊπδηΐ, ἃο ΤΩ ΠΕ θῈ5 

ἵ 

ἃ Ἐξω ἤσι] ΓΘ Ποϊανῖι5 ΡΥ 556 υἱοί ἕως ἔτι ἕξες: παρακελεῦσαι, εἰ, τς. Αξ δοη- 
ἐῶσι, φιαοα γηΔΥΡΊ ΩΣ Δἀβογῖρβιῖ. ϑίθρηϑ 8 οἰπηῖου γἱἀθίαγ γοσθρία ᾿θοῖϊο. 
γυραΐδιη Ἰθοϊϊοη θη) πὶ πιὸ 5ο] οἰ ἀϑηι α Εἷς λόγος, ὅκ.} ΑΑΙ 515 ΟΔΕΠΪΠ65. οτὰ- 
Ῥυϊαὶ ; ΘΔ66 ΤΑΪ ὶ 55115 Ξαηὰ υἱάοίαν, Ἐἰομ6 πὶ, Οὐηιρογίμην ἐσὸ παῦεο, ὅκα. Δρυ 

Ὁ Καὶ συγκαλέσας, δ 6.1 δ΄ῖο͵ ΘΙ ϑίορῃα- Βα) ιῦ, Ιοσο ϑαυργὰ Ῥαυϊδ πυϑππογαΐο 
Πὰ5: Πἰγὶ αὐΐοτη ἅ}}} ΠΆΡΡΩΣ συγκαλέσας, 
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δυνον ὑποδύεσθαι, λαξεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμωις βεξαίως τῶτο, 
ὡς αἱρετώτερόν ἐξὶ μωχομένος ἀποθνήσκειν μᾶλλον ἢ Φεύγον»- 
φὰς σωθῆναι; ᾿Αρ᾽ ἐκ, ἔφη, εἰ μέλλϑθσι τοιοῦτωι διάνοιαι 
ὁ ἐγγενήσεσθωι ἀνθρώποις κωὶ ἔμμονοι ἔσεσθαι, Ὡρῶτον μὲν 
γόμθς ὑπάρξαι δεῖ τοιότος, δι᾿ ὧν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἔντιμος καὶ 
ἐλευθέριος ὁ βίος. πωρωσκευασθήσεται, τοῖς δὲ κακοῖς ταπεινός 
σε χαὶ ἀλγεινὸς χαὶ ἀξίωτος ὁ αἰὼν ἐπωνωκείσεται; ᾿Ἐπειτα 
“διδωσχάλϑς, οἵἴμαι, δεῖ χωὶ ἄρχοντας ἐπὶ τότοις γενέσθωι, οἵ 
σινες δείξοσί τε ὀρθῶς καὶ διδάξουσι χαὶ ἐθίσϑσι ταῦτα δρῶν, 
ἕως ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς τὸς μὲν ἀγωθὲς καὶ εὐχλεεῖς εὐδαιμο- 
γεζάτος τῷ ὄντι νομίζειν, τὸς δὲ κακὸς καὶ δυσπλεεῖςς ἀθλιω- 
τάτος πάντων ἡγεῖσθαι. Οὕτω γὼρ "δεῖ διωτεθῆνωι τὸς μέλ- 
λοντὰς τῷ ἀπὸ τῶν πολεμίων Φόξο τὴν μάθησιν χρείττονω πα- 
ρέξεσθαι. ἙῚΪ δέ τοι ἰόντων εἰς μάχην σὺν ὅπλοις, ἐν ᾧ πολλοὶ 
“χαὶ τῶν παλαιῶν μωθημάτων ἐξίξωνται, ἐν τότῳ δυνήσετοωί τις 
ἀποῤῥωψῳδήσας τωρωχρῆμοω ἄνδρως πολεμικὸς ποιῆσωι, πάν- 
σῶν ἂν ῥᾷςον εἴη κωὶ μαθεῖν κωὶ διδάξωι τὴν μεγίξην τῶν ἐν 
ἀνθρώποις ἀρετὴν. ᾿Ἐπειδὴ ἔγωγ᾽, ἔφη, ἐδ᾽ ἂν τότοις ἐπίξευον 

δεῖ ἰηῆχυμη πος Ππαρθδηΐ, ορίδ οι πι5 τ ͵η} 7 1: 6556 ΡαρΠ ΔΉ 0 ΠλΟΥῚ, αυδ 
ἑαρίεπαο 5αἰπίθπι δα ρῖβοὶ. ΝΝΟΠΏΘ, 5ὶ πα] 5106] σοριαἰ!οη 65, ̓πΠαυἱξ, ΠΟμ}]- 
ΠΌΓΩ Δ ΏΪΠῚ15 ἰη56 1 οἵ ἴῃ 115 ᾿Π5] ἀογθ ἀθθθδηΐ, ἰθρῈ5 ρυἸπυτη βἰηΐ (4165 ορογίοί, 
τς φασγηι θοπθῆοϊο υἱγῖβ αυϊάθην ουίθ5. Ποησϑία οἵ ΠΠθ γα ἢ 15. νἱΐα Ῥαγθίαγ, 
Ἰσπανὶβ νογὸ δ ρθη ἀοίοσὶβ δὲ ταϊηϊπηθ νἱζ8}15 να ργθρδγαΐα Ππτηϊηθδΐ ἢ 
Ῥεϊπάθ ργεθοθρίογεβ, αἱ δυθὶ του, δὲ ππαρβίγοβ οἷβ 60] ὈΥδοϑιηΐ, δοσθάοσο 
ορογίοί, αυϊ οχοπιρῖο τοοιὸ τηοπβίγθης ἀοσοάπίαμο ψῶ δἰπξ ἀροηπάα, Ὠΐβαπο 
608 ἀσθηαῖ5 δαἀσαοίαοϊδηΐ, ἄοπδο ᾿πδιξυτη ἢΟΟ 0515 που, αὖ νἸΓῸ5 6,06 ἴοι- 
ἴε5 οἱ ἰαπααίοβ γθᾶρ5886 ἴδ! οἰ ββίπιοϑ αχιβεσηθηΐ, Ἰρηανοβ οἱ ᾿ΠΐΆΤ.65. ΟΠ Τα 
ΤΑΙ ϊτηο5 ἀπσαηΐ, 16 δῃΐπη ΔΠΪΤΩδΙ] 6586 ἀθθοηΐ, αποίαποί ἀπο ρ] ]Πϑιὴ 
τηδία ΠΟΒΕ]} ροίογθη ργεϑίαίατὶ βαηῖ. δά 5ἱ ατ15 το διι5 ταδί ]5. δὰ 
Ῥυρπαπ ρῥγοάθυπίθιιβ, 410 [ΘΠ ΡΟΥΘ ταυ}1 οἰ ηι Θουιπὰ αιδθ Οἷἶπὶ αἰ! σογδιΐ 
ΘΒ ἐν βουπίαν, τὰπῦ αἰδηλιην νεῦρα (πη άθηἋο ροββὶέ Ποιλπ65 οχιθηιρ]ὸ Ρ6}}}- 

. (Ο805 6ΠΓΕΥΟ, γο5 δαπὲ οτηηΐατη (801 }ΠΠπ]ὰ ἔχου, Θατη νἱγαΐθτη δὲ ἀἰβο 16 οἵ 
ἀοσοογθ, απῶ5 ἴηΐου Πουηΐπ65 πιαχίτηδ οβί, ΝΑ ΘΡῸ σογὸ, ἰηαυϊτ, πὸ ΠῸ5 

"Πυα δεῖ, ΕἰοΉ. οἐ «γροηίον. ἀδηϊ διατεθῆ. 
ναι χρὴ, δῖα ᾿ἰὰ ον θΘηἀυγα οθηβυϊ Βυ- 
ἄδοιιθ. ϑίθρηῃδηιδ δαΐθχη γοουϊδχὴ δεῖ 811- 

ἃ ᾿Εγγενήσεσθαι] Ὑ υἱξὺ ἐγγραφήσεσθαι το 
«0 ὙἱᾺ5 ὙΘΡΟΒΟΪ ἴῃ ἴρ50 ἰοχία 
ἐγγενήσεσθαι, Ἠφοϊὰ αὐϊάργῃ : πάγη ραυϊὸ 
Ροβί αἷξ Χο ἷ ΟΠ, ζως ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς. 
Ἡυΐυ5 δσπΐοτη ἐγγενήσεσθαι ΞΟ ΠΟ] Ἰοη 65: Πα 
ἐντ σθαι ῬΕΡ εὐτπιοαίδονιεπι ἱπάϊ, αυοὰ 
Δ άθτα 1ἢ ΤΠΔΥΓΡΊΠΘ γΘρεσῖγὶ 5ο]οΐ ; οἵ ὑγῸ 
400 ἰαπάσπῃ ἢ γδυῖ! ἐγγραφήσεσθαι βοτῖρ8ε- 
χαπέ, οἱ ἴῃ ἰρϑύμη οοηίθχίυτη τγοϊυ]οσγιηί. 
Κορ Πδπὺ8 οἰίατη γοσθρίατῃ ἃ ΠΟΌΪ58 Ἰϑοίϊο- 
Ὥρτη ἰαυδαΐ 'π τηαγρίηο, 

Ἦ Δεῖ διατεθῆναι Τη ΠΙοτίσατο δας ἄροαι 

(6 διατεθῆναι ἴῃ γείογϑ φαοάδχῃ ΠὈΤῸ ἱπυθῃ- 
ΆΥΑ [υἶθ86. δἷΐ ; θάτηασιια δἀθὸ ἰὴ ἰοχίαπι 
αὐἀτηϊοιί, Ἡσηο 5Θαθθηάῃτχῃ ἀΧίτη118, οἵα - 
7.8 οιηθηἀαίοηδθια οἱ ργοθαΐ Του μοἰαν "8 
οἵ βουιρίατ ταΐο υγηαγο υἱἀ θῖν : ΠϑΤη, 
Ῥτορίου. ἰτογαγιπῃ διπη αἀϊποηα, [Ἀοἰ ἃ 
ἤουι ροίαϊ, αὐ ΠΠυἀ δεῖ ἃ ΠΌΓΑΥ 18. Δηΐθ δια» 

,, τεθῆναι ΟΥΑΙ ΓΘ ΓΘΙΤ, 
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ἃ ἐμμόνοις ἔσεσθαι, ὃς νῦν ἔχοντες "ποωρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἡσχᾶμεν, 
εἰ μὴ καὶ ὑμᾶς ἑώρων παρόντας, οἱ χαὶ παράδενγμω αὐτοῖς 
ἔσεσθε οἵες χρὴ εἶναι, χωὶ ὑποξάλλειν δυνήσεσθε ἥν τι ἐπιλαν- 
θάνωντωι. "Γὸς δ᾽ ἀπαιδεύτες παντάπασιν ἀρετῆς ϑωυμάξοιμ᾽ 
“1 ἂν, ἔφη, ὦ ἘΝ μιρηδο.. εἴ τι πλέον ἂν ὠφελήσεις λόγος χωλῶς 
ῥηθεὶς εἰς ἀνδρωγωθίωαν, ἢ τὸς ἀποωιδεύτος μοσικῆς ἄσμο χα- 
λῶς ὠσθὲν εἰς μϑσιχήν. Οἱ μὲν τοιαῦτα διελέγοντο. 
Ὁ δὲ Κυαξάρης πάλιν πέμπων ἔλεγεν ὅτι ἐξωμαρτάνοι δια- 

σρίξων, κοὶ ἐκ ἄγων ὡς τάχιςω ἐπὶ τὸς πολεμίας. Καὶ ὁ 
Κῦρος ἀπεχρίνωτο δὴ τότε τοῖς ἀγγέλοις, ᾿Αλλ᾽ εὖ μὲν ἴςω, 
ἔφη, ὅτι ὄπω εἰσὶν ἔξω ὅσος ἔδει" καὶ ταῦτω ἀπαγγέλλετε 
οὐτῷ ἐν ἅπασιν" ὅμως δὲ ἐπεὶ ἐχείνῳ δοχεῖ, ἄξω ἤδη. Ταῦτα 
εἰπὼν, καὶ προςευξάμενος τοῖς ϑεοῖς, ἐξῆγε τὸ ςράτευμα. 
Ὡς δ᾽ ἤρξατο ἄγειν ἔτι ϑῶττον, ὁ μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο, 
εὐτάχτως μὲν, διὼ τὸ ἐπίξςασθωΐ τε καὶ μεμελετηκέναι ἐν τάξει 
πορεύεσθαι" ἐῤῥωμένως δὲ, διὼ τὸ φΦιλονείχως ἔχειν πρὸς ἀλ- 

᾿λήλος; χαὶ διὼ τὸ τὼ σώματω ἐχπεπονῆσθαι, χαὶ διὼ τὸ πάν- 
σὰς ἄρχοντας τοὺς πρωτοζάτας εἶνωι" ἡδέως δὲ, διῶ τὸ Φρονί- 
μως ἔχειν ἠπίστωντο γὼρ, καὶ ἐκ πολλὃ ὅτως ἐμεμοιθήκεσαν, 

αὐϊάθῃι, ααο5 ͵απὶ ἀποϊμηι5 οἱ ἀρια ποβιπθίρβο8. οἷδηι ἐπὶ δεἰϊὲ βένιάϊο δχει- 
σαϊμηι15, ΠΥΠΙΟΒ {πξιΓῸ5. 6556. ΡΟ ΠΙΟΘΥῚ τ] δ βίη, Πἰδὶ νῸ8 θἰϊϑιη ῬΥξθβθηΐοβ 
Ἰπίπογ , 411 ΘΧΘΩρΡΪΟ οἷ ΘΥΕ15, 41 }65 6586 Ορογίθαΐ, δὲ ΒυΡΌΓΘΥΘ ῬΟΙΘΙ 5, 
81 αυϊὰ ΟῚ ἔπθυϊηΐῖ. ἘῚ5 νϑγὸ, αυὶ δα νἱνταΐθιη οημϊπῦ ᾿ηϑεϊτι} Ποπὶ 5ηΐ, 
χα γαμ ΤΠ] δαπθ νιἀραίαν, ΟΠ υβαηΐα, 51 ααϊά Ρ]115 ογαῖο ργϑθοϊαγὰ μα τα 
Δα ΤογΕ μα ἀἸηθι ργο ουϊξ, φαὰμ τηιβῖοθ παρ υ 5. θθηδ σαπίδειγα σα τ δι 
“4 χηπβίσατ ρον οἱρίοπάαημι. ἘΠυ] πηι οα! αὐλάθηῃ 11 ἱπέθυ 56 ΒΘΓΙΠΟΙΘ5 
ΒΔΡΘΡαηΐ : 

Ογαχαγοα. αὐΐθῃν ἀθηιιὸ θ6Σ Παπίϊο5 βιρηϊῆοαῖ, Ογγμῆὶ Ῥογρούαμι ἴδσετα 
ααϊ τΟπηρι5. ἰθγογοῖ, οὐ πο αὐὰπη ΡΥ μη ἐπ Ποβίθβ ἀποογοῖ, μη νογὸ 
Ογγὰβ πυη1Π1|5. τοβροηαϊῖ, βοῖαΐ ρ᾽αμὸ Ογάχαγθβ, ἰηαυϊ, ποπάπμι ἰοΐ Ποβίθβ, 
4ποΐ ορογίθαϊ, σαβίυ 5 ΘΡΊΘΒΒΟΒ 6556 : δία ἤθους ΟΟΥ̓ΔΠῚ ΟΠΙΠ 5 οἱ γϑηϊη- 
τἰαΐο : ᾳαδηάο ταπιθὴ 1}}} δῖα νἱ θέειν, σορὲαβ τὰ ἀποίασιβ δι. Ηΐεος ἰο- 
ααυίιβ, δὰ ἄθοὸβ. ργθοδῖαβ, θχογοϊϊαμη ργοάαχὶῖ, Οὐπιαιθ σου ἂὰβ ἴδηι 
ἀπισογα οοορ 5θθῖ, ργεθῖθαϊ ἱρ56, τ 165. 5θαπθ θην, 5ουν δῖ ἐϊϊ αυϊάθηη οΥ- 
αἸηῖθι5, αὐὸα οἱ ἐθηθγθηΐ οἱ βίμἀϊοβὸ γαϊοπθη οὐ Π65 ἴῃ ΡΓοσυ θα θη 561- 
γα ΠΑ] Ἔχθγοιθυϊηῖ : δὲ ρυςοβοπαρθιι δη μἶδ. ααδα 41} 1105 ἑαυ θηΐατ, αυδὰ 
ΦοΥΡογὰ δογμηι ἸΔθΟΥ θιι5. ἀὐδιείαοια οὐ ἤγηιαΐα Θβϑθηΐ, αυδάσιθ ῥγϑίθοι 
Θϑβθηΐ ΟἸΠ65 6411 ὈΥΪΠῚΪ ἴῃ Δ οῖ6 βία θαηΐ : οἱ ΠΌΘηοΥ ἀἰπέφιο, ααδά ργυάοηίᾶ 
γΑ]οιοπί : 5 θα ηϊ δηΐπι, δὲ Ταταργ θην αἰ! σογαηΐ, τα ιββι πηι 6586 1801}}}- 

ἃ Παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς] Υ αἱκὸ ἡμῖν αὐτές. Νὸ8 Αἴᾳαδ [ἃ 5αηὲ Ἰοσὶέ Θέ ΡΒΔη18, οἵ ἴῃ Πᾶν 
ααΐοι ΜΙ ϑίατῃ Βοάϊ, Ξοαπιρη τι ἀπχίτητα. αἴηδ ΒΟΥ Τ ΘΠ οἰ 5. 
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ἀσφλέστοτον εἶναι χωὶ ῥᾷϑον τὸ ὁμόσε Ἰένωι τοῖς πολεμίοις, 
ἄλλως τε καὶ τοξόταις, κωὶ ἀχοντιςαῖς, καὶ ἱππεῦσιν. 
Ἕως δ᾽ ἔτι βελῶν ἔξω ἦσαν, παρηγγύα ὁ Κῦρος " σύνθημα, 
ΖΕΥΣ ΣΎΜΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ἨΓΕΜΩΝ. ᾿Επεὶ δὲ πάλιν 
ἦχε τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον, ἐξήρχεν αὖ  Διοσχόροις 
παιᾶνω τὸν νομιζόμενον" οἱ δὲ ϑεοσεξῶς πάντες συνεπήχησαν 
μεγάλῃ τῇ Φωνῇ" ἐν τῷ τοιότῳ γὰρ δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἧττον 
τὲς ἀνθρώπος Φοξοῦνται. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ ποιὰν ἐγένετο, ἅμο το- 
φευόμενοι οἱ ὁμότιμο; Φαιδροὶ, κωὶ πεπαιδευμένοι, περιορῶντες 
ἀλλήλϑς, ὀνομάξοντες “ παραςξάτας, ἐπιςάτας, λέγοντες πολὺ 

πε πη 6 ΠΟΙ δ Ποβίθβ Ἰῃναάεγο, ῬΓΟΒβου πὶ α] 5 ρ.ΑΥ11 βἰηΐ, οἵ 78 ου]α- 
ἴοΓ65, οἵ Θαυϊίε8. Ἢ ἡμμ 

Ούχμηααε δόξες οχίγα ἐοέμηι ἰθ ουθτη δβϑθηΐ, ὕντις ἤαη6 ἰβββθύϑμι ηηἤἐϊδις 
ἀατὶ γυπϑῖι, ΤΌΡΙΤΕΝ ΑΥὐΧΙΤΑΒΙΒ ἘΤ ὈΥΧ. Οὐπι δυΐθηι ἰα5βογα. 
νἱοϊβοῖπι το τα δα Οὐγύπι γϑα ββεί, 10] νου ρόβθαπα Διοσκέρων ἐπ ἰαμάθηι 
ἀοεαπίαγὶ δοἴϊξιηι ΘΧουϑὺβ οϑί, οἵ πὶ έθ5 πη νουβὶ γο]]ριοβα τηαρπᾷ νοοα υπὴ, 
οαηθθδηΐ : Ὠδγ ἴῃ Πυ] ὈΒΙΩΟΟῚ τοτιιπλ δίαϊι, ααὶ τ ΘΠ ρΊΟβὶ βυηΐ, τη β ΠΟΙηΪ- 
μ65 τππϑίαμί. Ῥέθϑηθ ΔὈξοϊυΐο, ὁμότιμοι αἱ νοσαηίυν τηὰ ροΓραπίθβ, ναί 
ΗΠ αν, οἱ σίέε ἑαμψιαπι Ἰηβύξαι!, οσι}}15 1 56 τηπταὸ σομνο βῖ8, Θ05 αἱ [αχί 
56, αὐαιο ροϑβῖ 56 ογατξ που ηδιῖ σοταρο Ἰδηΐθβ, αέψι ἤδθο ᾿ἰογαηΐθ5 νευρὰ, 

ἃ Σύνθημα, ΖΕΥΣ] Σύνϑήματα, Υθ 015 Βυη 
Ἠἰβίουοβ ρυορσγὶἃ σύμθολα φωνικὰ, Βε ϑίργα 
Ῥοεαϊδα, 45 88. Ὠυπιδηϑ γοο6 ῬΥΟΠΠΠοἰδῃ- 
ἴασ; οἱ ργεΐδθοι!β. στη ὺμπι ̓ μξθυιου 15 Δ Ὁ 
ἴρβ8ο Ππηρογδίοσβ ῬυΌρίου σου ΘΙ ΟΠΘτη ὅν]- 
ἰαπιἄδτη ἀαΐα, δά ἰοΐατμη ἀοϊηάθ οχογοϊατα 
ῬΕῚ βιυσοεβϑίομεπι Ῥδυυθηϊθραηΐί. Εγϑηΐ 
ῬΙοσυπιααα ἔδιιδίί γοοο5 οὐηἱπήβ, απὰΐ ΠΌΧΩ]- 
Ὡθχὰ ΦΠΟγ  Πάδτη ποιηΐηϑ, ἃ 4105 [6 ]1Θ Θὰ 
ἶ οχϊζαιη Ἔχρεοίαθαί τ ρ δγαΐου. 
Τέββοσα ἃ σφϑαγα ἀαΐα ογαΐ εἰ οϊία5, 65- 
ἰς Ηϊμο, ἀθ Βεῖ. «ἡγῖο. ο. ὅ8, Ογγὺβ 
ἢος ἴῃ ἴοοο δὐπιθοί δία σύμμαχον τὸ ἡγεμόνα" 
6α 110, 7. Δία σωτῆρα τὸ ἡγεμόνα. Ο:58Υ, δἃ 
ῬΒΑγβαϊατη, ᾿Αφροδίτη νικηφόρος. ῬΟΙΏΡΘΙ.Β, 
᾿Ἥρακλης ἀνίκητος, Αποίοτο «Ἵρρίαπο ἀ ΒΕ]]. 
σιν. 0. 2. ν. 475. εὐϊ!. Βίερ!. ὙἹάΟ 515 
Ῥερεῖ. ᾿ἰ. 3, ο. 5. οἱ ϑεγυΐιπι κα ΖΕ πο ά, 
110, 7. ν, 637. Ἢ 

Ὁ ΔιοσκόροιςἿ Το οβοοιγο8 Ἰπΐον Νυμηΐηᾶ 
Ῥογβῖοα παυπὰ ἰοτηογὸ γοοθηϑι ΧΟΠΟΡΉΟΠ, 
Ἐὼρ05 υΐρτῃ Ἷ, (δία Ηβυοῆϊο, Δεύας 
ΔρΡροαναπί, Ἡδνὴι8 γουῦα ρυϊπηῦμ, αἵ ἴῃ 
οὐπηΐ 8, 1658 Υἱά!, οὐ οηΐθιι8, ᾿ορτιηταν, 
μα γημαίι ἀοἰπάρ, αοηάυχη βουϊρίυγω 10}- 

σοπδθον, ὅ:1ο ἰρίτασ, Υἱν Πηρας ατρο 
ῬΟΥΙΕΙ55ΙΓΩ 15, Λεύας τοὺς ἀκάκους ϑεὺς μάγοι" 
προδείον Ῥῃδλνοσίηυ, ᾿οσξοπάυτη ρυΐο, τοὺς 
ἀνακοὺς (γε] ἄνακας) θεοῦς μόγοι" Ὠδτη υἷτο- 

στ χαοᾶο ποτηϊηοτί βοϊθηΐ Πίοϑουγὶ, Τ᾽ 65- 

65 βἰηΐ Ὑἱ1 δυχμητηῖ, Βοοϊιατίι5, ΕΟ ΟΡΎ. 
ὅσον. Ὁ. 365. Μοηίίαοοηθ 5, ϑυρίοηι. «ἤπ- 
ἔχιν. ΤῸ 1. ΗΒ. ὅ. ο. 4. Ῥϑαν βῖυ8, δα ΟἼοοΥ. 
ἂς “Ναΐ. ἢ). 110. 3. 6,91. οἱ πὸ ῬΙυγ6 5. τηο- 
τ οΥΘΊὴ, ἘΘϑυ 5. 1056, ᾿Ανακοὶ κοῦ Διόσκε» 
ροι" Οἵ, ᾽Λνακας, τοὺς Διοσκόρως. Ἐοδι ἃ, 
ἴῃ απο το ΠΟΘ ΟΠ βουϊρίαγᾶ, 580}5 
οΟμϑίϑἰξ, φυϊ 5101 νηΐ γοῦρθα ὃΣ 60 
Ῥτοϊαία : Δεύας ΘὨΪΠῚ, 51 ὑθυυα "Δ ΟΠ Θτὴ 6 Χ- 
οἱρίδθ αὐϑοοδιὴ ας, 65ὲ ΥῸΧΣ ρ]απὸ Ῥϑυβῖοδ, 
Β5 ηἸἤοδη8, θωο, αἰφηνλυ. ὙΙάο νυ 5. 

Οαϑί6). 1μ6χ. Ῥογβίο, δὰ 9 εἰ γϑηῷ 
ΕΔ 5.70}}} Ῥγογυβὰβ τηοάοβ Ὠίοβουὶ ἃρυᾶ 
ΟὝθθο0 Δίδυμοι ΔρραΙἸδηΐα", 516 Θηΐπὶ Αγἃ- 
[5: 

Κρατὶ δέ οἱ δίδυμοι" μέσσῃ δ᾽ ὑπὸ καρκίνος 
ἐςῖ; 

πὸ δρυὰ Τιαΐϊμοβ, Οἰδηνϊηῖ : 
ΕἸ πναΐο8 βοηυῖνοϑ ἡγυυΐδ68 διιῦ οὐρι «Πγοϊδ, 
Τάθτα ἴῃ ἐγαρηιοη 8 Ῥοδηι. 
δε αεηυδ οἰαγιηι 7αοίαμο8 [ἴμοὶδι8 

ἸρΉηι. 
Μονὸ δαΐοχῃ ᾿ἰ Δίδυμοι 8ρΡοΙΪαπίιν, 

οὗτῃ 15, βοουπάδη υΐγτηο]. Μ. ρχορυϊᾶ 
δίδυμος 511, ὃ μεθ᾽ ἑτέρυ τεχθεὶς ἐκ μιᾶς συλλήψε- 
ως. γ6], ὁ σὺν ἐτερῳ ἐξελθὼν τῆς γαςρύς" 

ὁ Παραςάτας, 8:6.] 6 ἢ19 οοη8016 [πᾶ1- 
οΘ.λ Ῥοοαθ!, ΜΉ αν. ὲ 
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τὸ, Αγετε ἄνδρες Φίλοι, Αγετ᾽ ἄνδρες ἀγωθοὶ, παρεχάλουν 
ὠλλήλϑς ἕπεσσαι. ΟἹ δ᾽ ὄπισθεν, αὐτῶν ἀχόσαντες, ἀντιπο.- 
ρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις ἡγεῖσθοι, ἐῤῥωμένως. Ἦν δὲ μεςὸν τὸ 
ςράτευμω τῷ Ἰζύρῳ προθυμίας, φΦιλοτιμίως, ῥώμης, ϑάρσες, 
πωρακχελευσμϑ, σωφροσύνης, πειθδς᾽ ὅπερ οἴμωαι δεινότατον τοῖς 
ὑπεναντίοις. Τῶν δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν " ἀπὸ τῶν ἁρμάτων 
προμωχϑντες, ὡς ἐγγὺς ἤδη προςεμίγνυε τὸ Περσικὸν πλῆθος. 
ἀνέξαινον ἐπὶ τὰ ὥρμωτα, καὶ ἀνεχώρεν πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆ- 
θος" οἱ δὲ τοξόται. χωὶ ἀκοντιςαὶ, χωὶ σφενδονητοὶ αὐτῶν ἀφίε- 
σὰν τὼ βέλη πολλῷ πρὶν ἐξικνεῖσθωι. ὭὩς δ᾽ ἐπιόντες οἱ 
Πέρσαι ἐπέξησων τῶν ἀφιεμένων βελῶν, ἐφθέγξατο δὴ ὁ Κῦρος" 
᾿Ανδρες ἄριςοι, ἤδη Ῥϑᾶττόν τις ἰὼν ἐτιδεικνύτω ἑωυτὸν χωὶ πα- 
ρεγγυάτω. Οἱ μὲν δὴ Σαρεδίδοσων τῦτο᾽ ὑπὸ δὲ προθυμίας 
καὶ μένος χκωὶ τὸ σπεύδειν συμμίξωι, δρόμϑ τινὲς ἤρξωντο" συ- 
νεφείπετο δὲ χαὶ πᾶαω ἡ φάλαγξ δρόμῳ. αὶ αὐτὸς δὲ ὁ 
Κῦρος ἐπιλαθόμενος τῇ βάδην, δρόμῳ ἡγεῖτο" χαὶ ἅμω ἐφθέγ- 
γετο, Τίς "ἐφέπετωι, Τίς ἀγαθός ; Τίς πρῶτος ἄνδρω χατα- 

Ἡριιβ νἱγ! σαν], ΠῚ Θιῖ5. ὙἹ ἰουίθβ, δά βϑθαυθηάι πη) πλατὺ 586 δα που θδηίιτν, 
ἘΠο5. δυΐθιῃ οὐπὶ 8 }155θηΐ, αἰ ροηθ θαι θθαηΐα", νἱοἰββὶπι θυΐπιοβ αἱ ᾿γεθ- 
ΒΘΠΓΡΙΙΒ. ΔΠΙΠ15 ὈΥϑοῖγθηΐ ᾿ουίαθαηίαγ. Αἴαπθ αὐδὺ ἐοέμ ΟΥτὶ δχογοϊξις 
αἰδουϊτας!5, σἸουδθ, σα ρ αἸζαι 5, του 5, Πάπιοῖδθ, σοπογίαϊοηΐβ, ρυἀθπέϊςο, οθε- 
αἰοπίῖθ ρίθηυβ. τα : χαρά πηαχιτη ὃ δαπ!θηη δά νθυβαυ β (ΘΥ ]}}}6 ρυΐο. 
Αραᾷ Αϑβυυῖοβ δυΐθμι τ, αὶ ἀ6 ουγυῖ θ5 ἀπ δοῖθηη ὈΥΪΠ ρυΡΉΑΓΘ ΞΟ Θθδηΐ, 
αὐπι 8 ΡΙΟΡ ὰ5. δοοθβϑις ἀρηηθη ῬΘΥΒΙ ΟΠ, ΟΌΥΤΙΒ σΟΠβοθπθγιηΐ, οἱ δὰ 
σϑρ[δ5 5:15 γϑοθββουιηΐ : ΒΑΡ ΑΥῚ νογὸ, οἱ μεπυκορ τόρ οἵ πα Ἰΐογοβ (θα 58, 
μα] ὸ ̓ὗϊιι ϑυβόγα ᾳαυὰπι ααὐ ἠοδβέθην Ῥουνθηΐγθ ροββθηῖ. 00] αὐυΐοθπη Ῥεγ- 
580 Ἰηγαθηΐο5. 7αηι ἴ6]α φοπου οαγοπΐ, {πῇ ΟΥτὰβ ἐξα Ἰοααπέιβ οϑὲ : 9}861}, νυνὶ 
Του ἰ5ϑῖνα], σοἰουὰβ υϑϑέγεηι 115 ργοσθ 6 η5 58] (δἰ βρθοϊπηθη, οἱ αἰϊὲδ ἑάδηι 
βιρηβοοί, [ὲ 11 ααἰάθπι μος αἰλὲδ ἰγδα!ἀθναηΐ : ῬΥε αἰδουϊαΐθ δυιΐθμι οἱ 
ΔΙΟΙΘ ΔΠΙΠΐ οἴ Δ Π 1} σΟΠΒΘΥΘΉΑΙ βίο, ΘΌΤΤΘΥ αὐτάδηη ΘΟ Ρθυηΐ : δἴαιιθ 
Δαθὸ τοΐα 5᾽υῖ} ΡΠ αΐδηχ 605 οὐ ϊς]ὸ βοοαΐα Θϑί. ἔρβθ Οντσιβ θη ργαάα- 
{ϊπλ ἰποθάθυθ οἰ 5, σαγϑι ὈΓοοῖθαΐ ; οἱ βίη! οἰατηαθαῖ, Θο5 βοαυϊξιν ὃ 

8 ᾿Απὸ τῶν ἁρμάτων] 516 γοϑ ΘΠ ἼΠηὶ 
απο Ἰοσῦηι οΘηβαθυιπΐ Θέ ρ δ η 5 δὲ ἴ,6- 
τιον 5, οατ ἀπίθὰ ἰΘρ υθῦαν οἱ μὲν ἀπὸ 
τῶν ἐρυμάτων προμαχῆντες. Ῥ]δπὰὲ ἸηθηοΒὲὸ, 
ΝΒ αἱ ἀθὸ Οδβίγογη τ ΠΟΙ Ὀτ15 
Ῥγοραρημαγοηΐ, ἴῃ ἤοο ααϊάδηι οοηῇὶοία, 
ἈΝΠΠῚ ουαηί. Τίδααθρ βϑδηὰ οταπὶηὸ νἱ ἀθίαγ, 
αυδλ ἀδιλι5, βουὶρύινα, αὐ ἰμι 6} Πρ ϑηΐαν 
ἢϊ, φαΐ, ΡΥῸ ποσο ἀδηΐπιη Οὐ θη ] 1 Π}, 
ἂθ ουττθιι5 ἰθ Ῥυϊϊηὰ οὶ Ρυσηδυδηΐ, 
αυὃ οΟρὶα8 Ποϑί1]68 ον πὶ ΒΟΥ ΠῚ 
πηροῖα ἀἰδ)οογοπί. Οδιμογαυὶαβ5 ααϊά θη, 
ἰρϑ6 Τϑαποϊανίο, 516. γοααιαϊς, αὐ Θὰ πὶ 
ἁρμάτων ΥΒΡΘΥΪ556 5015 ἰῃ ΠΙΌΥ5, ΟῚ ἐρυμά- 
τῶν, Ῥαΐοδ ΒΙΘΡΏΔη115 δαπάθμι ὙΟΟΘΙὴ 

ἴῃ νεΐεγ ααοάδτῃ ἱπνθηϊνὶ αἱΐ : Μ5. οοτιὰὲ 
ΒΟ. διὰ οἱαγὸ τοργβθηΐαί ἴῃ ΤΠΒΥΡΊΏΘ, 
Ἰϊοδέ ἴῃ ἑοχία ἀδὲ ῥυμάτων, φῃοα γαϊϊοπθ 5ρὶ- 
γἰ 8 ργοριὰβ δ) γεοδρίατῃ ἰθοί 61, 
αὐᾶτῃ νυϊρξαΐδιι {Ππ4 ἐρυμάτων, Δοσραϊέ, 

Ὁ Τ΄ς ἐφέπεται; Ἐδηο Ἰδοί ΟΠ πὶ το θ ηΐ 
ΟἸΏῺ65 αἰ ; Φαοτιπ ἔϑιῆθη 8(1 ΤΥ ΙΏ65 
ἕψεται ποι βοϊδὲ ; αἴαᾳιο ἰἰὰ αιϊάδη ἀαΐ 
ΜΒ. Βοαϊ. ϑοααθιπίϊα τοχ ἰδίδ, Τίς ἕψεται: 
Τίς, ὅζο. τηδ ΙΒ ἢυΐϊο οἱ ΜΙδιϊ ᾿θοϊομὶ 
οὐἴαμι ἀθάϊβδα νἱάθηΐιν : 864, ἰἀοηθδηλ 
οϑδαη. πο νἱάθο, οἷν ἰάθπχ ἐεηιριι8 ἴῃ 
αἰγοσο Ἰοὺ πδοδββαυὶὸ "δὶ: ΒΟΥΥ ΘΠ}. 
Βυάεοιιβ αυϊάθιῃ Ὀἷβ, Ροβυϊ ἐφέπεται, τς 
ῬΟΞ ΘΙ ΙΟΥα ἢ - τ ὕτως ἐχώρει, Ὑίς ἐφέπε- 
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ῥαλεῖ; Οἱ δὲ ἀχέσαντες, τὸ αὐτὸ τῦτο ἐφθέγγοντο" χωὶ διὼ 
πάντων δὴ, ὥςπερ παρηγγύω, ὅτως ἐχώρει Τίς ἕψεται; Τίς 
ἀγαθός ; Οἱ μὲν δὴ Πέρσαι ὅτως ἔχοντες ὁμόδε ἐφέροντο" οἱ 
ψερνὴν σολέμιοι ὀχέτι ἐδύνουτο μένειν, ἀλλὰ φραφέντες ἔφευ- 
ψὸν ἐΐς τὸ ἔρυμα. Οἱ δ᾽ αὖ Τ]έρσαι κωτὼ τὼς εἰσόδος ἑπόμε- 
νοΐ, ὠθθμένων αὐτῶν, πολλοὺς " ἀπέχτειναν" τοὺς δ᾽ εἰς τὼς τά- 
Φροὺς ἐμπίπτοντας ἐπειςπηδῶντες ἐφόνευον, ἄνδρως ὁμοῦ χαὶ 
ὅππους ἔνια γὼρ τῶν ἁρμάτων εἰς τὰς τάφῥος ἠναγχάσθη, 
φεύγοντα συνειςπεσεῖν. Καὶ οἱ τῶν Μήδων δὲ ἱππεῖς» ὁρῶντες 
ταῦτα, ἤλαυνον εἰς τὸς ἵσπες τῶν πολεμίων" οἱ δ᾽ ἐνέχλιναν 
χαὶ τότος. Ἔνθα δὴ χαὶ ἵππων διωγμὸς ἦν καὶ ἀνδρῶν, καὶ 
Φόνος ἐξ ἀμφοτέρων. Οἱ δ᾽ ἐντὸς τῷ ἐρύματος τῶν ᾿Ασσυρίων 
ἐξηχότες ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τῆς τάφρε, τοξεύειν μὲν χωὶ ἀκοντί- 
ἕειν εἰς τὸς ἀποχτείνοντως ὅτε ἐφρόνον, ὅτ᾽ ἐδύνοντο, δια τε τὰ 
δεινὼ ὁράματα καὶ διὼ τὸν Φόθον. Τάχα δὲ καὶ κωτωμωθόν- 
τες τῶν Περσῶν τινὰς διωχεχοφότας πρὸς τὼς εἰςόδες τῷ ἐρύ- 
ματος, ἐτράποντο χαὶ ἀπὸ τῶν χεφωλῶν ἔφευγον. Ἰδᾶσαι δὲ 
οἱ γυνωῖχες τῶν ᾿Ασσυρίων χαὶ τῶν συμμάχων φυγὴν ἤδη χαὶ 
ἐν σῷ σρατοπέδῳ, ἀνέχραγον, χαί ἔθεον ἐχκπεπληγμέναι, αἱ μὲν 

υΐϑ νῖν ἰογεβ ἢ Οἱ ρυΐπιιβ νἰγατη ργοβίοσηδι ἢ πο 111 οὔπι δια ϑϑθηΐ, 
δος ᾿ἰρβάπῃ ργοίθγθθδηΐ : δάθόσῃθ ρϑὺ υπίνϑυβοβ, οἴ ἦρθα σοἰογίαν! Ἰησορογαΐ. 
ἴα τυοῦ ἤο ἀϊάϊία εγταῖ; Θυῖβ βϑθαιθίαυ ἢ Οις. [ον 5. ἤσς ᾿ἰσϊταν Ῥοῦβοο 
συμ ἱπυραία ἐπ ξοηρΊ 5511) ἰογθδηΐυν : Ποβίθβ νϑγὸ ΠῚ ΔΙΏΡ 5 βιὰ 5 βίθγθ 
ροϊθγαπί, βεὰ δεῦρ νουΐθηΐεβ δὲ τυη! ΠΟ θη} ἔαρ. 58 γθοριθθαηῖ. Ῥθγϑὸ 
φοπίχὰ δα ἦρδβο8 οσαδίγογιη, αἀϊίιι5 ᾿Ἰπβϑαι, ἀπιτὴ 1ΠῚ Ὀγοϊ μάθη 0 ρθη γθηΐ, 
τηιἶτο5 οοοἰἀθγυηΐ: δὲ ἴῃ 605, 41 ἴῃ ἰοββδηι 46] θογθηΐαγ, 1Π 5116 Πηΐ65, ΥΪΓῸΒ 
51Π|1} οἵ δαο5 ᾿ς Υ Θοθγηΐ : ΠΔΠῚ ΟΠΓΓ5. ααϊάαγα ἴῃ Πιρᾷ σοι] 5πηΐ: ἰὴ [05- 
585 ἀδεοϊάογο. ἤφοο οὰϊη Μίοαογιην οἰϊαμη Θογβοσθηΐ θαυ 65, ἴῃ μοβίϊαηχ 
οαυϊίαίαπη. ἱηγυδθδηΐ : οἵ ΒΓ ΘΟΥ πὰ ἀπΟ486 ἱπιροίπμ ἀθοπαραηί, [δὲ νϑγὸ 
εἴ δαπουυτη οἱ Ποπηηπ} ᾿ο Βθοι πο, οἴ οοϑθ5 αἰγογα πη 6 Ἔν θη. ΑΘΒΥΤΙ 
ἀπΐθτη (ΕΣ ἱπίνα τα ἸΏ δ υρτὰ σαριξ ἰοσθεθ σοι ΠΟΥ ἢΐ, 46. ΒΔρΊ 5. δὲ 
͵πσα!α ἴῃ 605 δτη το πα ῖ5, (αἱ διθ5 οοο ἀοθαηΐ, πος σοριαθαηΐ, πρὸ ἐξ σιρῖ- 

, ἴσην ζασον 6 Ῥοϊδτγαιί, οὰτῃ οὐ ἐουγ! Ὀ1Π1ὰ ἐϑέω βροοίαςαϊα, ἰὰπὶ ῬΙΌΡΙΟΥ τηθίμῃι. 
Ούχησμιθ ποχ οἰϊδιη πὶ πιά νου ἰ98οηΐ αποβάδιη Ῥογβας αὐ χη ΠΟ Πἷ5. 5 
Ρεγειρῖδβο, ἰογρὰ νϑυίθθαηΐ οἱ ἃ ραγίθιι8 ἐοϑϑαγηι δα ἸοΥῖθιι5 αἸΠ πρὶ θαηί. 
ὑϑὶ γεγὸ οἵ Αββυγίογιη δέ βοοϊουττη ἀΧογθ5 νἱἀογαηΐ οεἷᾶπι ἴῃ σαδίγ5. [δι 
Γαραπι ἤοτῖ, οἸαιηογθπι (ΟΠ Ραηΐ, αἰδουτγοθάμίααιο λόνο ὑμαᾶῖδ ομβίογπδία, 

ται; Τίς, ὅκα. Ῥυϊουϊθυ5 1116 ΟΥὙΥἹ γου}}5 
δι γχχις νν Αἱ 86}5 μαοεῖ. γθοορία 
οαΐίο. 

ΓΟ) ΟἸΘἀδτ σδηβαϊπηι8, Ορὶποῦ δα 61 
Εἰ γανὶοϑβ κατεςρώννυσαν 14, ἃ ΓιΘυῃοανο 
ἰδηΐο Ορόγο Ἰαπἀαίαμ), 6Χχ Ζοηδγῷ ὠπηαί, 

᾿ς 4 ᾽Απέκτειναν) ᾿ΘΌΠΟΙαν 9. γοῦθο κα- 
τες σαν, ἴῃ ἸΠΆΓρΊ Πα γορογίο, μοί ὺ9 

ἀπίκτειναν,, ΧΘΠΟΡ ΠΩ ΘΠ τἰϑθτη ὅΥ- 
᾿θϊτγαίυγτ. 56, οπι ἢ νυϊκαϊὰ Ἰοοίίομο 
δἴοο" σα αἰγηα] κε ΜΠ, Βοά, ραγα ταϊ ηἰ νὰ : 

μια υβῖ886, 41} οἴδάθιῃ άπ ΑΒΥΎΟΥ1ὴ ἢ15 
γΘΥ 5. ΠΟ βου: : Καὶ οἱ Πέρσαι αὐτοῖς ἐφεπό- “ 
μένοι, ὠθωμένων αὐτῶν, πολλοὺς κατεςρώννυσαγ, 
τυὶ ζ) ἔσο; Τ, Τὸ Ὁ: 9. Ὁ. 150, εὐΐέ, Ῥαγ. 



108 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

χαὶ τὼ τεχκνῶ ἔχουσαι, αἱ δὲ καὶ νεώτερωι " χατωῤῥηγνύμεναι 
σοὺς πέπλος, χαὶ δρυπτόμεναι, καὶ ἱχετεύθσαι ὃ πάντας ὅτῳ 
ἐντυγχάνοιεν, μὴ Φεύγειν χοταλιπόντας αὐτὰς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι 
χαὶ τέχνοις χαὶ ἑαυταῖς καὶ σφίσιν αὐτοῖς. "Ἔνθα δὴ χαὶ αὐ- 
τοί οἱ βασιλεῖς σὺν τοῖς πισςοτάτοις ςάντες ἐπὶ τὼς εἰςόδες, καὶ 
ἀναξάντες ἐπὶ τὼς χεφωλὰς, χωὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο, χαὶ τοῖς 
ἄλλοις παρεκελεύοντο. Ὥς δ᾽ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸ γιγνόμενον, 
δείσας μὴ εἰ χαὶ βιάσαιντο εἴσω. ὀλίγοι ὄντες ὑπ πολλὼν σφα- 
λεῖέν τι, παρεγγύησεν ἐπὶ πόδω ἀνάγειν ἔξω βελῶν, καὶ πείθεσ- 
θαι. "Ἔνθα δὴ ἔγνω τις ἂν τὸς ὁμοτίμες καὶ πεπαιδευμένες 
ὡς δεῖ" ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ ἐπείθοντο, ταχὺ δὲ χαὶ τοῖς ἄλ- 
λοις παρήγγελλον. ὭὩς δ᾽ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, ἔσησαν χατὼ 
χώρων πολλῷ μᾶλλον χορῷ, ἀκριξῶς εἰδότες ὅπϑ ἔδει “ ἕχαςον 
γενέσθαι. 

1156 ᾿Ιθογοβ. παθηΐθϑ, Πα ν θη} ὁοίαΐθ 4110, νϑϑίος αἰβοϊπἀθηΐθβ, οἵα (ἰδηὶ- 
δηΐθ5, Οὐϑϑογαηϊέβαιθ δ05 απ! θαβοιπαιθ ΟσΟυ ΓΤ γθηΐ, πὸ 56 ἐπρίθηδο 4656- 
Τογθηΐ, 568 οἱ ᾿ΙΌΘΓοϑ, οἱ ἰρϑᾶ8 μω 0765 οἱ 56 ῖρ805 {πϑύθηΐοσ. Αἴσαθ ἢϊς 
αἰοηιιίηρ ΥῈΡῈ5 ᾿ρ5ὶ 4] οἵη ἢ Ι551π}15 δα σαϑέγογ ει, δα Ἰξι5 σοπβίϊθγιιηξ, 60Π- 
5ΟΘη515 ΘΙ ΘΠ ΠΟΥ υ5 ̓οςΐβ, εἴ ραρπαραπηὶ ἰρ5],) δὲ αἰΐοβ. σομογίαπαο θχοϊζα- 
βαηί. Οὐγγιβ δυΐθῃ τ] αυϊὰ ἀρθϑγεῖαγ Δηϊπηδ νους, νου 5 πὸ 51 δἐϊδηη ἰη- 
ἰγὸ νἱ Ῥουγ απ ρογθηΐ, ρᾶιοὶ οἂπι οβϑθηΐ ἃ πη0}{15 ἀθετ Π6ΠΕ Δ] ααἱα σαρογθηὶ, 
οχίχα τϑουιαη ἰοίυ5 ροάθδιηῃ γοίεγγοηΐ, ἀἸοίθαιθ δαϊθηΐθβ θβϑβϑθηΐ, δάϊχι, Τὶ 
ἰατὰ ἀρηον ββοῖ δ] 18 ῬΡογδαδ, (αἱ ὁμότιμοι ἀρ ρΕΙ Παπίαν, οἰΐαπ ἐξα ἰπδεϊταΐοϑ, 
αΐ οροχίεγεί : δὴ οἵ ᾿ρ51 Ἄδ᾽ δυϊίου ραγθθαηΐ, οἱ 8115 ἑάϊθηι Ἵβ θυ του ἀθπαηίἃ- 
θαηΐ. Οὐμιαιθ 7αηὶ οχίγα ἰθίογιιμη ἰοΐιι8 θβϑϑθηΐ, 510 δογμηὶ χιΐδηια ἴοσο 
Θοπϑεοτπί ἀρὰ τηυϊτὸ, αἰιὰπι δοίθαξ σαποηπέδιηι βοαϊξαπέϊάηιψιια οοείυϑ, 
αυδὰ ἀςουταίὸ ποΥῖπί απὸ ἀαθιηααθ ἴοσο ξΞίαγο ορογίογοϊ, 

8 Ἰαταῤῥηγνύμεναι, 6] Ὦς ΟὐἱοηΑ  θ115 
γοδβίρβ ἴῃ ΒΌΤΩΙΩΟ ΤΟ ΟΥΌΤΘ 50: Πα ΠΕ Ὲ8 Υἱ- 
ἀ6 αι ϑυρτὰ Δαἀ(]ταιι5, ᾿. 143, 

Ὁ Πάντας ὅτῳ] 510 ΠΥὶ φοπϑίδηΐθυ ὉΠΊΠ68, 
ΘΙΘΡΉΔΗΙ5 ἰδ πάντα ἰδἀαί, τιἰροίθ 
αυοά 56 ᾿πάϊοο τἹϑ] 15 οἴπὶ ὅτῳ ΘΟ ηΪγϑί. 
Μίγυμ δϑὲ 81ϊ6. ρυϊᾶθβα. βδαχῃ, θη οογὰ 
ΠΟ δυρογαΐ, βίσιιοίαγθθ ἢ] 8. ΠΟ Ῥϑοἃ 
δρυ ἃ Νοβίγιμ γθρουῖσὶ θα θηρία, 1}. 7. 

γα πάντα πειρωμένοις ποιεῖν, ὕὅγτι ᾧοντο αὖ- 
τῷ χαριεῖσθαι, ἈΌῚ ῬΙΏ ΓΑΙ πάντα 5᾽ Πρ Δ Υ}5 
ὅ,τι ΒΡ] χη ̓ίυτ, ΒΜ ἰοῦ ἀρὰ Ἡοτηθ- 
ΣΙ : 

αἴ ῥά τε πάντας 
᾿Ανθρώπος ϑέλγουσιν, ὅτις σῴεας ἐιςαφί- 

ΚῆΤαι. 

Οἀγ5. μ΄.ν. 39. οἱ 566. 
ο Ἕκάςον, Κ6.] Βίδρηϑηβ δα ἀϊ{ -ττττο 

ἔδει ἕκαςον αὐτῷ γενέσθαι. ὙἹοΒὰ ΘαΐογᾺ 
αὐτῷ ῬΙῸ ἀυτῶν, ορίῃογ, ἀδάδγιηΐ οροσο. 
Ιη Μίϑίο Βοάὶ. ποὴ δοιῃραγεῖ ΠοῸ ρῬγῦ πος 
τῇΘἢ : δἱ Πυρυμοϊανὶὰ8 ἰὰ ἴῃ τηϑυρίηθ ἰ8}- 
[ἄτη τοργβοηίΐαί : πο αἰϊίου ἑεγὸ οοΐοσὶ 
δα. ρ86 ϑίθβρῃαμπαβ δὰ 1ᾷ ποίδιη, 4185 
τηθηάατα ἱπάϊοεί, δάροβυϊ : αἴσιιθ δαθὸ 
τηϊυϊτηὺ γϑοϊρὶ πιά αχη ῬαςϊΔΥ χη. ᾿ 



ΙΗ ΝΗ, 

ΞΈΕΈΝΟΦΟΝΤΟΣ.. 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙ͂ΑΣ Δ΄. 

ΜΊΕΙΝΑΣ δὲ ὁ Ἰζῦρος μέτριον χρόνον αὐτῷ σὺν τῷ φρατεύ- 
ματι, καὶ δηλώσας ὅτι ἕτοιμοί εἰσι μάχεσθαι; εἴ τις ἐξέρχοιτο, 
ὡς οὐδεὶς ἐξήει, ἀπήγαγεν ὅσον ἐδόκει χωλῶς ἔχειν, καὶ χα- 
σεςρωτοπεδεύσατο" Φυλαχάς τε χωαταςησάμενος, χοὶ σκοπὸς 
“ροπέμψας, ςὼς εἰς τὸ μέσον συνεχάλεσε τὸς ἑωυτῷ ςρατιώτας, 
καὶ ἔλεξε τοιάδε" “᾿Ανδρες Πέρσαι, πρῶτον μὲν τὸς ϑεὲς ἐγώ 
σε ἐπαινῶ ὅσον δύναμαι, χαὶ ὑμεῖς άντες, οἴμοι νίκης 
“σε γὼρ τετυχήχαμεν καὶ σωτηρίας. Τότων μὲν ὃν χρὴ χα- 
“ς ριξήριω, ὧν ἂν ἔχωμεν, τοῖς -ϑεοῖς ἀποτελεῖν. Ἔγγὼ δὲ 
“σύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη ἐπαινῶ" (τὸ γὼρ γεγενημένον ἔρ- 
“γον σύμπασιν ὑμῖν χκοιλὸν ἀποτετέλεςαι) ὧν δ᾽ ἕχαςος ἄξιος, 
“ ἐπειδὰν παρ᾽ ὧν προςήχει πύθωμαι, τότε τὴν ἀξίαν ἑκάφῳ καὶ 
“ λόγῳ χαὶ ἔργῳ πειράσομωι ἀποδιδόναι. Τὸν δ᾽ ἐμδ ἐγγύτατα 

(ὑυπυ5, ὉΌῚ ῬΘΌΪΙΒΡΟ ἰβίϊς. οὰπὶ δχογοϊία σοηβί 586 ῖ, ἃς δθ8 Ῥαΐαΐος 
6556 ἀροϊαγᾶ5βεί δὰ ριιρπδηάιπ,, 5ὶ 415 οαϑέγ18 Θρτραὶ νο]]ϑῖ, Ἔχθαηΐθ ΠΘΠηΪ- 
ΠΡ, 8μο8 Θὸ, αυὸ σοτημηοάυτη ἐρϑὲ νἰβιιι οϑί, αἰνάπχιὶ, οἵ οαϑίγα πηϑίαΐιιβ 6ϑΐ : 
σήπηραο ἰοοᾷ5βοί θχειθὶα5, οἱ Βρθου!αῖουθ5 ΡΥ ϑο ηἰβιββϑθί, ἴῃ τηθαάϊο βίϑηβ 5110 5 
οοηνοσδνῖς τα 65, οἱ πυ  πβυοα! ογαϊϊοηθηῃ μαραϊ : “Κ Ῥυϊπι μη Θαμ 6Π|, 
“ Ῥεγβδθ, ἄθοβ ἰαυάϊθι5 αιιὰμπη ροββιιηι ΠηᾶχίΠ8 νΘΠΘΓΟΥ, δίαι!θ νῸ8. ΟΠΊΠΘΘ 
“ἐ ραγίέον 608, υἱ ἀγ ἰγον, υοπογαηιηῖὶ; αὐΐρρα αἱ οἱ νἱοίϊουϊᾷ ροί 1 βαπηι5 
“ οἵ βαϊπῖο, ἘΠῚ Ὁ περς αυϊάρχῃ (118 σταίϊα5, ααϊθυμουπαιια γοθυ5. ῬΟβϑιιπλμ5, 
“( ρογβοίψεγο πο8 ὁροτίοι, Ὑὸο5 δυΐθιῃ δαυϊάθηι οπηη65 ᾶμη ΘΟ] διαο : (Πᾶπῃ 
“π85 ἠαπι ψοδία, γ68 Θβί, σὰπι γοβίγίιπι δὰ ομηηίπη ἀδοοία οοηΐδοία 681) 
“ἐ γργὰπι υδὶ οχ 118 ἃ αυΐθυβ ρᾶγ δϑί βοἰβοϊαΐυβ ἔπογο, φυΐθιιϑ αι Β416 86 αἰρ- 
“γυπι ὈΓΈΘΡΟΪ, της εἰοθίτητν ουΐαιθ ΠΟΠΟΥΘΠ. σΟΠΆΡῸΓ οἵ νου ὶβ οἱ ᾿ρϑᾶ σΘ 



ΤῊΣ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

“ἐφσαξίαρχον Χρυσάνταν οὐδὲν πωρ᾿ ἄλλλων δέομαι πυνθάνεσθαι. 
“ ἀλλ αὐτὸς οἷδω οἷος ἦν τὰ μὲν γὰρ ἄλλα, ὅσαπερ οἶψαι 
“ χαὶ ὑμεῖς πάντες: ἐποίει" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ πωρηγγύησο ἐπανάγειν, 
« χοιλέσας ὀνομαςὶ αὐτὸν, ἀνατεταμένος οὗτως τὴν μάχριρων, 
“ ὡς παίσων πολέμιον, ὑπήχοσέ τε μ8 εὐθὺς. χωὶ ἀφεὶς ὃ 
“ ἔμελλε ποιεῖν, τὸ κελευόμενον ἔωρωττεν᾽ αὐτός τε γὰρ ἐπα- 
(ς γήγαγε, καὶ τοῖς ἄλλοις μάλο ἐπισπερχῶς πωρηγγύα᾽ ὥς 
« ἔφθασεν ἔξω βελῶν τὴν τάξιν ποιήσας πρὶν τοὺς πολεμίας 
“ χατανοῆσαί τε ὅτι ἀναχωρθμεν, καὶ τόξω ἐντείνασθαι, καὶ 
“ τὼ παλτὰ ἐπαφεῖναι ὥς᾽ αὐτός τε ἀξλαξὴς, καὶ τὸς ἑαυτῷ 
“ ἄνδρας ἀξλαξεῖς διὰ τὸ πείθεσθαι; σαρέχέται. Αλλες δ΄, 
“ ἔφη, ὁρῶ τετρωμένες, περὶ ὧν ἐγὼ ἄρα! ἱρά να ἐν ὁποίῳ χρό- 
“γῳ ἐτρώϑησαν, τότε τὴν γνώμην περὶ αὐτῶν ἀποφανϑμιαι. 
“ Χρυσάνταν δὲ, καὶ ἐργάτην τῶν πολεμικχῶν, χοὶ φρόνιμον, 
“ χαὶ ἄρχεσθαι ἱκωνὸν χαὶ ἄρχειν, χιλίαρχιῳ μὲν ἤδη τιμῶ; 
“ ὅτον δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν ὁ Θεὸς δῷ, ὅτε τότε ἐπιλήσομαι 
- αὐτὸ Καὶ πάντας δὲ ὑμᾶς βδὅλομωαι, ἔφη, ὑπομνῆσαι" ἃ 
“ἐ γὼρ νῦν εἴδετε ἐν τή μάχῃ τῇδε, τοῦτω ἐνθυμοὺμενοι. μήο- 
ἐσε ποωύσησθε, ἵνα παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς αἰεὶ χρίνητε, πότερον ἢ 
“ ἀρετὴ μᾶλλον ἢ ἡ φυγὴ σώξει τὰς ψυχὰς, χκωὶ πότερον οἱ 
“ μάχεσθαι ϑέλοντες, ῥῶον ἀπαλλάφτοσιν ἢ οἱ ἐκ ἐθέλοντες. 
“ἐ χαὶ ποίαν τινὼ ἡδονὴν τὸ νικᾶν παρέχει" ταῦτ γὼρ νῦν ἄριξο 

ἐγ ριθυθτο. 6 ΟΠ γβαηίᾷ νογὺ σοπου δ ρτοίδοϊο τ] ῬΥΟχίηιο Ῥοχοοπίδνϊ 
(ς Ἀ|105 ΠΟ) ΠΘΟΟ556 μαθθο, οπῃ ᾿ρ56 πθγῖτη πιά] 6 πὶ 56 ργεθθιϊ. Νίδπι αἴϊα 
« φυϊάθηη ααξροιηαιιθ νῸ5 οἰϊαπι ΟΠ 65 ἐδοῖβδδ Δ ΠΟΥ, ὈΥΘθβα εἶ δὲ οὐ ἢ} 
ἐς ρρῸ ΡΘάθῃηι γὙϑίθυγο {π|551],) σοι ρ ! ]αΐο ποιιϊηδίϊηι 'ρ50, δἰδὶ β᾽ δαϊιπη 5:15- 
“ἐ τυ]ογαὶ 1116, αὐ ρογοιιββαγιβ Ποβίθιη, βίαι πὴ ἔα ιοῦ. ΥΑΪΏῚ ῬΑΥΪ, ΘΟ 16 Ομϊ55ὸ 
“ἐ πο ἔαοίιγιβ ϑγαΐ, αὐ {ΒΒ γα πὶ ἔδοϊς ; Π8Π} δὲ ἷρ58 δθ8. ἃ χ]ΐ, οἱ 4115 
“( ἑάοην Καοϊοπάμηι βιιἀϊοσὸ δανηοά τη βιρηποαν! : δαθὸ υἱ ᾿τ᾽ὰβ οχίγα 16 }1 
“ Ἰᾷσίαπη. σοΠουίθπη οΟἸ]οσαγοῖ, απὰμπη Ποδίοβ δηϊηδάνθγίθγθηϊ, πὸ5 ρϑάθηι 
“ὁ γρίοιγο, αυξηηαιθ ἃγοι5 ἑοπἀθγθηΐ, οἵ ρα ΐα ἴῃ τ05 δ᾽ δουϊαγθηΐαν : τπαῖο ἤὲ 
“ας οἱ ἰρ86 1Π|ϑοϑ5 5ἰζ, δὲ τα τος 5105 ῬΘῚ ΟὈΘαΙ θη ἈΠ ᾿πΟΟἸυπη65 ρ ϑοβῖοί. 
(ς ΑἸῖο5 αὐΐογω φμοδείαηι, Ἰμααϊ, να] πογαΐῖοβ νάθο, ἀθ αυϊθαβ, ΕΒῚ σοπϑι ἄθγὰ- 
ἐψοῸ 4110 ἰθιροτθ ναϊηθῦα ϑοσθρουηΐ, ἱππὶ αἰοηνης 5θη θηξα πη Ὁ: ατὶὶ 
“ ᾷρογίαπῃ. ΟἸΠγυβαηίδτη νϑγὸ, οἱ ἴπ γθριβ θ6 ]]Π1οἷβ βέγθπαιηι, δὲ ρυἀθηΐθηι. 
“ρὲ δὲ αοοϊρίθπάϊμ ἱπηρθυϊαμη δὲ ἱπιροταπύμη ἰἀοηθιπη, ἰπ ῬΥϑοϑοητᾷ αηὶ- 
(ἐ ἄρχῃ Βοηῆογο {τὶ θυπατίιβ αὐἀξοῖο ; οἵ οὔτι 65 απ οἰϊᾶπῃ αἰϊαἀ Ποη] [δγ- 
“ἐ ρἰδίιγ, πὸ (απο αυϊάρῃ οἾ1ι5. ΟὈ]  ν βοασ, Θυΐη νὸς ἴασαι ὑηνόιδοβ, δ[ζ, 
ἐς Δ μρὨϊΐΟ5 ν οἷο : δι αι πιοαὸ ἴῃ πο ρυρηᾷ νἱαἰξιϊβ, Θὰ ν δὶς ἴῃ Ὁ ΒΗ 5 
“ὁ νβϑίσίβ πυιῃαυδτη που εορ!αηάδα 5αηϊ, υἱ ᾿051 ΒΟΥ ΡΘΥ 5ιαίιατβ, αἰγ ἂμ νἱγίαξ 
“ε )ῃ ἤισα ψ δ 1 τηδρὶβ οομηβοννοῖ, οἱ αἰγὰσῃ ᾿ αὶ ραρηαγα νοϊαηΐ, (Δ ο Πὰ5 56 
“ἐ μιιση ἀἰβουϊμεῖηθ ἀθπιηοῖοβ ργεβίθηϊ, δὲ 11} αὶ ριῴσπανα ποϊυηξ, εἰ 
ἐς ρα] βταοα! νοΪ υίᾳ θην ἈΘΙΌΡΓΑΙ νἹοοῦῖα τ ἐδ ἢὶκ ϑηΐπε ορεϊπηδ 18Πν βίαϊπργο 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ΄. 117] 

“ χρίνοιιτ᾽ ἂν, πεῖράν φε αὐτῶν ἔχοντες, χωὶ ἄρτι γεγενημένο 
ΚΣ ᾿ρώγματος. Καὶ ταῦτα μὲν, ἔφη, οἰεὶ διωνοάμενοι, βελ- 
“ἐ φίος ἂν εἴητε" νῦν δὲ, ὡς κωὶ εοφιλεῖς, καὶ ἀγαθοὶ, κοωὶ σώ- 
“φρονες ἄνδρες, δειτνοποιεῖσθε, χωὶ σπονδὰς τοῖς “ϑεοῖς ποιεῖσθε, 
-ς χρὶ σωιᾶνω ἐξάρχετε, χαὶ ἅμω τὸ παραγγελλόμενον ὥρο- 
“ἐ γοεῖτε.ἢ | 

Ττἰπὼν ταῦτα, ἀναξὰς ἐπὶ τὸν ἵππὸν ἤλασε" χαὶ πρὸς Κυα- 
ξάρην ἐλθὼν, καὶ συνησθεὶς ἐκείνῳ κοινη, ὡς εἰκὸς, καὶ ἰδὼν τἀκεῖ 
χαὶ ἐρόμενος εἴ τι δέοιτο, ἀπήλωυνεν εἰς τὸ ἑαυτϑ ςράτευμα. 
Καὶ οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον δειπνοποιησάμενοι, κωὶ φυλαχὼς 

: ς 2 4 ε Ἀγ 9 ΄ [7 

χκαταφησάμενοι! ὡς ἔδει, ἐχοιμήθησαν. Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ὅτε 
»σεθνηχότος τῷ ἄρχοντος, καὶ σχεδὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίφων, 
ἠθύμεν μὲν πάντες, πολλοὶ δὲ χωὶ ἀπεδίδρωσκον αὐτῶν τῆς 
γυχτὸς ἐκ τῷ σρατοπέδεΕ. Ὁρῶντες δὲ τοῦτω ὅ,τε Κροῖσος καὶ 
οἱ ἄλλοι σύμμαχοι ἢ αὐτῶν, ἠθύμουν πάντα μὲν γὼρ ἦν χα- 
λεπά" ἀθυμίαν δὲ πᾶσι πλείςξην παρεῖχεν ὅτι τὸ ἡγόμενον φῦ- 
λὸν τῆς ςρατιᾶς διεφθάρθαι ἐδόκει ταῖς γνώμαις" οὕτω δὴ 
ἐκλείπεσι τὸ ςρωτόπεδον, χαὶ ἀπέρχονται νυχτός. Ὥς δ᾽ ἡμέρα 
ἐγένετο, χαὶ ἔρημον ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν πολεμίων ςρωτόπεδον, 

(ς ρο551{15, οἂπη οἵ ρουϊουϊυπι νοβιηθί ᾿ρ5] [δου 15, οἵ γ85 ἔρβα ὑθόθηβ ροβία 
(56. Αἴσαεδ Πεδο 5ὶ υβ6.86 δηΐπιο νοι βοί5, αἰΐ, Π] Θ᾿ ΠΟγῈ5 ΘΒ δεῖ : ἤθησ, 
“υς Π6ο οδτὶ, οἱ ἐουίββ, εἴ ργιάθηίθβ νἹΓ], σοοπᾶιη ἰηβίγαϊίθ, α115 ΠΠθαΐρ, μεθᾶ- 
“ἐὯδ ργεοϊηϊίο, βίη εὐ Παΐ Ἰὰ αιιοὰ ἀδπιηίαἴυαμη 6βϑὲ ργον εἴθ." 

Ηφς οὔπι ἀἰχίδδεί, δαῖο ΘΟηΒΟΘΏ50 ὈΥΟν ΘΟΕ. οβί 5 δία 00] δὰ γαχ- 
ΔΓΘΙῚ νϑηἶββαῖ, οἵ οὰπι 60 φοτηχηθηθη 6 συ αξμζαξίογα ηνἐμᾶ, οθὺι ΤΥ ογαΐ, 
γοϊαρίαίοιη φαρίββοί, φαθβαιθ σογθγθηΐαν 101 να 5βϑί, 80 πὰπὶ Δ]αϊιᾷ, 051 16 
Ορυβ 6β8οί τορϑβϑβοί, βυυτη δα ὀχογοϊϊυμι γονθοίιβ οδί, Ε: Ογτὶ χυϊάθτη μη]- 
165 ροβίθδαιδηῃ οοθηδί θϑβθηΐ οἵ ὀχοιθῖα5 ἰοσδββθηΐ, αἱ σοηνθηϊθθαῖ, ααϊοι! 
56. ἀεάογιπί, Αβϑυτ νογὸ, “ΠΟΣΊ ΠΡ 1ΠῚ δ ῬΥΠΟΘΡ5, δ οἰ 60 θὰ 
Γογ ἰββί πη αυΐϊβαια οσουθιιογαῖ, πη  οΥβῚ ΔΉ] Π}15. σοποϊἀθθδηΐ, μ.]} 1 οἰϊαπη 
φογαμη ΘΧ οδβίτὶβ ποοίῃ αἰ πσὶοθαηί, ἢφς δυΐοπῃ οὰπη ΟΥοσϑι5. οφοίθυαιε 
ΘΟΙῸΠ) 5001} νἹάουϊηΐ, ἀη]τη}5 ἀοἤοϊοθδηΐ : πᾶμι ογαηΐ οὐηηΐα αὐϊάδιῃ ἀϊτα : 
πιρχί μην πὶ νογὺ ὨἸΘΘΥΟΥ ΠΣ ΟἸΠἶθιι5 ΡΥ θΘθαΐ, αυοά θὰ Πδΐϊο, 188 ἴῃ Θχου- 
οἴτα ρεϊποϊραίυπι ἑοπογοί, ρθηὸ δἰ Ιεπαίᾷ 6586 τηθηΐθ νἀθραίων : ἰΐδααο οδβίτα 
ἀἰοβογυηίΐ, οἵ ποοσία ἀἰδεοάμης. ἴ90] νογὸ 1] χίββεί, εἴ σαβίγα ποβίϊαπι ἂ π41]]- 
Ὄρη5 νϑοιᾶ ἙΟΥΠΟΓΘΏΪαΓ, πποχ ΟΥὐτιιβ Ῥογβαϑ ὈΥΪπη05. δὸ ἰγαάιοῖς : ἃὉ Ποβί!- 

ΧΟΒοΡ μοι 15 οχροβυὶέ Ζοηδγάϑ, Τὶ 1, {ἰν. 8 Καὶ τεθνηκότος τῇ ἄρχοντος, κὸ, ὅς 9.1 561}. 
«εν ΐδοστγιιο, ααὶ ἦδτη φαΐ ΔΉΠΟῸ5 γαα- 
τᾶγεγαί. 81 δυζοτη ῬΘΥΒΑΓΊ ΤΩ 5ίΓγο.- 
Ξέτω Ουπίι5 οἃ, φυϑ 5ο]εί, ο]οσαπίϊῶ ἀ65- 
οπρίί, ἢν. 3, ο. 11, “« Οἴτοα συγγατη 4011 
"ἐἡοεθαπέ πο Ὀ Π 55 πηὶ ἀπο65, ἀπξο θου]ο5 
Κ ἐργερίδ τηογίο ἀθίΠοίί, ΟΥη05, 
δ." ΘΙαάεπι νετὸ Αβεγγίογαγση, δὲ Οσο- 
δὶ Τατἀεταιογήτησυς {ύὐχότη υουδὶν Ῥοηὸ 

9,0. 150, οἵ 564. 
0 Λὐτῶν, ἠθύμυν)] ἘΠ ρῥ]ογίαθ ἀδηΐ 

αὑτῶν πάντες, ἠθύμου. 864, ΜΒ. Βοάϊ. 
οὐ, «“]ὰ. οἱ «ἡγροπίον. οὐ ῬΏΠΟΙΡΏυ5 ΠΠυ ἃ 
πάντες ΠΟ ὩΡΠΟΒΟΙηΐ : Ιἀθόαιιδ Π6Ο Ἰρ81 
Δα τη 5, Π.18; Θίθρ μα πὰ8 αυϊάοχῃ οἰ μουη- 
Οἷανίυ8 δὰ ἰᾷ οἸΐπ, ἰἀπαύυδη πη ρουιηδ 
ἸΠΊΤΉ ΒΞ Έ γα, ΠΟΙΆΤΩ ἈΠΡΌΟΒΙΘΥΙΠΕ, 
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᾿εὐθὺς διαξιξ άξει ὃ Κῦρος τὸς Πέρσας πρώτες" χαταλέλειπστο 
δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων πολλὼ μὲν πρόξατα, πολλοὶ δὲ βόες, 
πολλαὶ δὲ ἅμαξαι πολλῶν ἀγοθῶν μεςαί: ἐκ δὲ τότο διέξαινον 
ἤδη χαὶ οἱ ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι πάντες, καὶ ἠριςοποιοῦντο 
"ἐνταῦθα. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἠρίσησαν, συνεχάλεσεν ὃ Ἰζῦρος τὸς ἑαυτῇ 
“αξιάρχϑς: καὶ ἔλεξε τοιαῦτα" Οἷά μοι δοχῦμεν καὶ ὅσα ἀγα- 
θὰ, ὦ ἄνδρες, ἀφεῖναι, τῶν ἡμῖν ταῦτα διδόντων. Νῦν γὼρ ὅτι 
μὲν οἱ πολέμιοι Φοξόμενο; ἡμᾶς ἀποδεδράχωσιν, αὐτοὶ ὁρᾶτε" 
οἵτινες δὲ ἐν ἐρύματι ὄντες ἐχλιπόντες τῦτο Φεύγεσι, πῶς τότος 
οἴεται ἄν τις μεῖνωι ἰδόντως ἡμᾶς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ : Οἵχινες δὲ 
ἄπειροι ἡμῶν ὄντες ὄχ, ὑτέμεινων, " πῶς νῦν γ᾽ ἂν ὑπομείνοιεν, 

“ἐπεὶ ἥττηνται, καὶ πολλὼ χωχὼ ὑφ᾽ ἡμῶν πεπόνθασιν Ὃν δὲ οἱ 
ἡ βέλτιςοι ἀπολώλασι, πῶς οἱ “ φαυλότεροι ἐκείνων μάχεσθαι 

, ἂν ἡμῖν ἐθέλοιεν; Καί τις εἶχε, ΤΊ ἂν αὶ διώχομεν ὡς τάχ!ξα, 
΄ 

Ὀπ5 δαΐδηι ταυ]ΐϑο. ονδβ8, θονόβαι τ, πχυϊία δἰϊατη ὈΟΏΪ5. τ 15 ταίοσία 
Ὀἰδυδίτα το]!οία δγαηΐ : ἀθῖηάθ Μά] ααοαιθ χὰ] ογδηΐ οὰπὶ ΟὙΑΧΑΓΘ ἰδ μη γι 
δα ἰιϑηδιθυιιπΐὶ οἸηη65, ἰρίαιιθ ργδπάϊαμη ραγᾶγπί. Οὐ δυΐεπη ῬΥϑηβὶ 
οϑβθηΐ, ΟὙτβ 5105 ΟΟΠουίπη ρεξοίβοίοβ οοηνοσαν, δὲ ἰ ἤυπς τηοάππ ἰο- 
ααυαϑ. δϑῖ : 811, νἱγ], απδηϊάσαθ θοπα, αν] ηἰτϑ ὩΟὈΪ5 οὐἰδία, αἰ τίοτ ᾿ 
νἹάθηχαν ἢ Φατ δηΐπὶ νἸἀθι 5 1051, πηθίῃ ποϑβίγΐ ρογηιοΐοβ ποβίθϑβ ἴῃ {ὈΡᾺΠῚ 56 
ΘΟ] ΘΟΙΒ56 5 αυἱ ἀυΐθια πη] ΠἸΟΗΪ 115, ἰῃ ααἸθ115 Θυδηΐ, ἀθβου 5 ἔπραπιὶ σΔρΙΠΐ, 
Πο5 Θασηδηι πηοο ροββὶξ Θχβε πᾶ γῈ Βα 8 ΠῚ ΒΕ ΒΕ αΓΟβ, ὉΪ ΠῸ5 ἴῃ Ρ]ΔΗΪΠ16 
νἱἀθεηε ἢ Θυΐ πος ἐξδηι ταϊηϊτη ὃ βυβΕ ππθυπηΐ, οὰη} πο αὐ ΘΧΡΟΙ πος 
οβδθηΐ, 400 ρασίο Ὠϊπὸ βυϑε ηΘθαηΐ, αὔτη δὲ νἱςῖ, οἵ ται} 15 ἃ ΠΟΡ]5 ἱποοιῃ- β 
τηοϊ5. δά δου} βαηΐ ἢ. ἘΠῚ ἀθοΥ απ} ἐΟΥΙΒΒΙΙΩΙ φαΐ οσοἰἀθτιηΐ, αοπηοάο β 
ἸΠου απ νἹ Πββιπηὶ ὨΟ ἰβοσῃι ραρΏ ΑΓ νηΐ ἢ ΕΠ Δὶς αυϊάδῃι, Οὐ ἸρΊΓΣ ποπ 
ααὰμη (Θ]]οΥτ πὸ, Πα, Θο5 Ῥουβθαυϊτηῦγ, οὗτη ἑαηξα ὩΟθ15 θοπᾶ τηδηϊδβι ἃ 
ἁἀθὸ οἤδβγδηίιν ἢ Ἀδβρομπάϊς 116, Θαυοπίατη δα αΐβ δάμις ΠΟ ΟΡ 5’ δβί :ὸ 

{ 

ἃ Πῶς νῦν, ὅχο.1 Τπξδ.ιοὶ ααῖρρα Ῥυ ΘΙ ῖο 
ΤΑ Πἰταπι ἐθυγθυῖὶ δηΐμηο8, οὗμλ χη ΡΙΟΧ 
ἘΠΕ ΟΣ ΟΟΥ τα ἰΘβιππομ χη, ὑπ ρυϑοιρ 
ἔϊηὶθ. ογαϊομὶθ. Ῥῃουμιοηξς ἀοοοί : ̓Ανα- 
μιμνήσκω δ᾽ αὖ ὑμᾶς, ὅτι νενικήκατε αὐτῶν τοὺς 

πολλούς" ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὖκ ἐθέλεσιν αἱ 
γνῶμαι πρὸς τοὺς αὐτοὺς κινδῦνθς ὁμοιαι εἶναι. 

Γπιογα. 110. 2. Ρ. 138. οἀϊξ. Οχοη. 
Ὁ Οὐ βῶτιςοι ἀπολώλασιἾ ῬΙῸ Ἰαραθεὶ 50]- 

Ἰϊοθέ δὸ Ὀ6}}} δνθηΐι, φιθυα Βἰηϊ Ὠἰς γϑυβὶ- 
θ115 Θχργθδβόγο Τυδρίο : 

-- “πόλεμος οὐδὲν᾽ ἄνδρ᾽ ἑκὼν 
“Αἴρει πονηρὸν, ἀλλὰ τοὺς χρηςὺς ἀεὶ, 

ΞΌΡΠΟΟ, πῃ ῬΗΪΟοί, Ρ. 401. εὐϊέ, ΕΠ. Βέορ!ι. 
4ϊο. 

Φιλεῖ τοι πόλεμος, οὐ πάντ᾽ εὐτυχεῖν. 

᾿Εσθλῶν δὲ χαίρει πτώμασιν νεανίσκων. 
ΤΊ ΡΙ465, οἰἰαηΐο Βίοθο. 

ὁ Φαυλότεροι) ΘῈ ΡΟΙΪΔΌΥ σα σῦς νἱσθτηῃ 

Ἐπὺ- 

Δ ΘΡΘΥΒΙΩΒ. 

ἢὶς ϑαρρὶοῖ οοϊηραγαίίναβ, αἱ δρὰ Μαίί, 
χὶ. 11. ὃ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν ὀρα- 
νῶν, ὅτο. οἵ, χυῖ, 1, Τίς ἄρα μείζων ἐςὶν ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν : 611 ΟΟΥ. ΧΙ}. 18, 
6. αυίϊάδηι τηϊηϊηὸ Πιρὶξ, πονηρότατοι ἴῃ 
ἢοα Ιοοο Χομορμοηΐέο, οἱ Φαυλότατοι ἃ 
Τιϑποϊανυὶο 8] 1546 Ἰαυάαν!. 566, Ἰοοἰϊο- 
θη ἃ ὩΟὈΪ5 Γθοθρίδπι ὩΟὴ ἰθιηθγὰὸ 50]10]- 
ἰαπάδηῃ ρα ατη5, οὗτῃ θα ΝΙΚ, ΒΟΑΙ. δὲ 
δάϊεὶ τηϑιϊουὶβ ποΐϑβ ΟὨη65 Ργφϑίθηΐ, οἱ 
οδῃάθιη ργαάιαηι Ρδυμ ἰδ Ομ τ Ὁ] 10ὶ 

Ὀ οι πάθηη ἕαοϊαὶ Ῥοδίβ 
Τοῖα8: 

Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι» 
Χαλεπὸν δὲ τὲ, φιλῆσαι" 
Χαλεπώτερον δὲ πάντων 
᾿Αποτυγχάνειν φιλᾶντα" Οἀςε 4θ, 

Ἐπ ἄδ Πᾶς αὐἰάοπι σγαάιιμη πηυξβεϊο 6 ε0- 
ΟΥΘΒ δἴα πη τη οηθηΐ ΕΥΓΑΙΩΠΉΒΓΙΟΙ. 

Ὶ 
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χαταδήλων γε οὕτω τῶν ἀγωθῶν ὄντων; Καὶ ὃς εἶπεν, ἵΟτι 
ὕχσων προςδεόμεθα" οἱ μὲν γὼρ κράτιςοι τῶν πολεμίων, ὃς μα- 
λιξὼ χωιρὸς ἦν ἢ λαβεῖν ἢ ἀποκτεῖναι, ὅτο! ἐφ᾽ ἵππων "νέοντουι" 
οὕς ἡμεῖς τρέπεσθαι μὲν σὺν “)εοῖς ἱκανοὶ, διώκοντες δὲ αἱρεῖν 
οὐχ, ἱκανοί. ΤΙ ὃν, ἔφασαν, ἐκ ἐλθὼν Ἰζυωξάρει τοῦτα λέγεις : 
Καὶ ὃς εἶπε; Συνέπεσύθε τοίνυν μο! πάντες, ὡς εἰδῇ ὅτι πᾶσιν 
ὑμῖν ταῦτω δοκεῖ. Ἔκ τότε εἵποντό τε πάντες, καὶ ἔλεγον οἷο 
ἐπιτήδειο, ἐδόχϑν εἶναι ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο, 

σιν ς , Ὁ ᾿ . »»»ν 2) κὃ Καὶ ὁ Κυαξάρης ἅμα μὲν, ὅτι ἐχξινοι ἤρχοντο τοῦ 
λόγου, ὥςπερ ὑπεφθόνει' ἅμα δὲ ἴσως χωλῶς ἐδόκει; ἔχειν 
αὐτῷ μὴ πάλιν χινδυνεύειν" (χωὶ γὼρ αὐτός τε περὶ εὐ- 
θυμίαν ἐτύγχωνεν ὧν, καὶ τῶν ἄλλων Μήδων ἑώρω πολλοὺς τὸ 
αὖτο τοῦτο ποιοῦντας) εἶχε δ᾽ ὃν ὧδε, “᾿Αλλ᾽, ὦ Κῦρε, ὅτι μὲν 

« μάλιςα ἀνθρώπων μελετᾶτε ὑμεῖς οἱ Πέρσαι πρὸς μηδεμίαν 
(ς ἡδονὴν ἀπλήςως διωχεῖσθαι, καὶ ὁρῶν κωὶ ἀκῶων οἴδω" ἐμοὶ δὲ 
ἐἐ δρχεῖ τῆς μεγίσης ἡδονῆς πολὺ μᾶλλον συμφέρειν ἐγκρατῆ 
“εἶνγωι. Μείξζω δὲ ἡδονὴν τί πωρέχει ἀνθρώποις εὐτυχίας, ἣ 
“ἐ γῦν ἡμῖν παραγεγένητω!ι; Ἢν μὲν τοίνυν, ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν, 
( σωφρόνως διωφυλάττωμεν αὐτὴν, ἴσως δυνωί μεθ᾽ ἂν ἀκινδύνως 
“ εὐδαιμονοῦντες γηρῷν᾽ εἰ δ᾽ ἀπλήζως χρώμενοι τούτη, ἄλλην 

[ιοϑέϊαχη δηΐμι 401 ρυϑοβίδῃ ἰ551πὶ1 βαηΐ, 4058 ὨΟὈ15 σομητηοάπηι πιαχἰ μη οϑϑοῖ 
νεὶ ξςὰρεγα νοὶ ὁοοϊάθγβ, ἀοηιίηὶ δαι15 νϑοίΣ γθαθιιηΐ : ατι05 ἀθουιπη ΟΡ6 ΠΟΒ5 
ἴῃ ἴασαι αυϊάοτη νουίογα ροίϊυϊηλιιϑ, αἴ ΠΟῊ δμμη)1ιι8 δι 605 Ῥογβθαιθη 0 σδρὶ- 
οηᾶοσ ἰάοηθὶ. (ὖσ Ἰσιίαγ, Ἰπαυϊαηΐῖ, ποὴ ὐναχαυθηι 8οσθα 15, δίαμθ δος ᾿ρεΐ 
ἐχροηΐβ ὃ Εἰ 1116, ο5 εὐρὸ, αἰΐ,, οἵη 65 τιηὰ τιδ βϑαυίμηϊηὶ, αἱ ογμγηΐθιι5 ΠΟ 5 
ἢοο ρίδοοιθ νἱάθαί. απ νογὸ υηΐνουβὶ Ογγηι βου ϑῃίαν, οἵ απὸ νἹάθ- 
τοηΐαν δ γθ πηι, αυᾶτη ροκίαϊα αηΐ, δἀσοτημηοάαία ἀἸσοραηί. 

Επ σγαχαῖθβ, ραγίπι αυδαὰ 1}}} μά εἶδ γ,6 5θυγαοηθηι ὈΥΪΠΩΙ ἰ] Θοἰϑϑθηΐ τὲς 
ᾳυαβὶ βυδίην  ἀοθαΐ ; Ραυπ, τθοϊὸ 58 ἰογίαββθ (δοίαγαμι Θχθϑι δ αΐ, 51 γα - 
βτη ροτίσαϊαπη ποη δάϊγεί : (Πδπὶ οἱ ἰρ58 δ:]αυιίαι! 586 ἰὰης ἀδαθθαί, οἱ ἀθ 
οεείοτῖβ Μεάϊ5 σοι ρίυγοα ἰος ἰρβαπι ἴδοοτα νυ ἀθθ δι) ἰΐααιθ ἰπ ἤπης πιοάαπη 
τΟΒρΟΠαΙ,, “’ Ἐξηϊμανογὸ, ὕντθ, νοὸβ Ῥοεϑαϑ οηιηῖμην πουμαΐηθπι τηαχίηθ ἰὰ 
“ἐ φρϑγδιὰ ἀδγθ, υξ ἸηΒΔ Δ Ό1}} τ. }}1ππ|5 νοϊρίαι]5 σαρ᾿α!ϊαΐθ ἰθημθδιηίηὶ οἵ θοῦ] 15 
“ἐρᾷ αὐάϊει σοπηρουίατη Παθαϊ : ταὶ γογὸ τηυϊτὸ τηδρὶβ οχρϑαάϊγο ν] ἀδίιν, 
“ἐ τηαχίπηβ, σοπεποηΐου ἔγυϊ νοϊαρίαίθ, - Θυϊά δἰΐθη) νο]ρίαίθηι Ππουηϊηΐθι5 
“’ τηδἤογοτη δἀΐεγέ, αιὰπι ρτΌβρογα ἰουίαηδ, α186 φιΐεϊδηη, ᾿οο ἰθηυροῦο ΠΟΘ 5 
“ἐ ομερίεν 51 ογρὸ, οὐπ ργοβρεγᾶ υἱδηηιγ ἰουταηᾶ, ργαἀθηίου θαηὶ σοηβοῦνο- 
ἐ χημ5, ἴῃ νἱΆ, (οὐγίαϑϑὸ Ὀϑαίᾷ, 51η6 ρουῖσυ 5 5ΟμΘΒΟο Ὁ ῬΟΘΒΙΠΉΠ5: 5η. Πᾶς 

ὁ Νέονται] αϊρῦ, ἐφ᾽ ἵἹππωνΐἴσονται. ΝοῸ5 Χοπορποπίοθχῃ, χαϊγα ιζαν ποῖαο; αἰ τϑοίὰ 
Τ1ωδαποῖαν!! Βιορβαπίαας ἤάδτη βθουεὶ 51:- οὈβογναί Γθα ποϊανίαβ, αὶ 6}..5 Ἰοοίϊοπὶ (ἃ- 
τῆῦϑ, 4υἱ, ἔσονται 1110 ἀὰ χπατρίποτῃ γοϊθοίο, χη αυίίου δάἀβυονουϊς, [πὶ ῬΥΪΠΪ8. ΘΏΪΠλ 
τοροβυογαπί ἐφ᾽ ἵππων νέονται, βῖσαί [,οὰπ- ΤοΙηοτῖοα, 4 “αοχιπὶ παχηθῖο οὐϊϑηι Π0Ὸ 
οἷανίο αὐοσίογο, ἰπ γαίι518 110 115. Ἰορίτατ, ο5!, ΔῸ 60 ϑυγραγὶ 50] 6} 1, 

᾿ς Αἰσ06 [06 γὙοῦῦο ποιητικωτέρῳ δύση 6586 



΄σ- 

17ὲ ΞΈΕΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

« χχὶ ἄλλην πειρασόμεθο, διώχειν, ὁρᾶτε μὴ πάθωμεν ἅπερ 
“Ξ σολλοὺς μὲν λέγοσιν ἐν ϑολάττῃ ὥεπονθέναι, διὰ τὸ εὐτυ- 
“ἐ χεῖν οὐκ ἐθέλοντας παύεσθωι, πλέοντας ἕως ἂν ἀπόλωνται" 
“σολλοὺς δὲ νίκης τυχόντας, ἑτέρως ἐφιεμένος, χουὶὶ τὴν πρόσ- 
θεν ἀποξαλεῖν. Καὶ γὰὼρ εἰ μὲν οἱ πολέμιοι ἥττος ὄντες 
“ ἡμῶν ἔφευγον, ἴσως ἂν καὶ διώχειν τοὺς ἥττους ἀσφαλῶς εἶχε" 
“ἐγῦν δὲ χωτονόησον πόξῳ αὐτῶν μέρει πάντες μαχεσάμενοι 
“ἐ γενικήχαμεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄμαχοι εἰσίν" οὺς εἰ μὲν μὴ ἀνὰγ- 
“ χάσοιμεν μάχεσθαι, ἀγνοῦντες χωὶ ἡμᾶς καὶ ἑαυτοὺς, δι᾽ 
“ς ἀμαθίαν καὶ μαλακίων ἀπίασιν". εἰ δὲ γνώδονται ὅτ; 
ἐς χαὶ ἀπιόντες οὐδὲν ἧττον χινδυνεύουσιν ἢ μένοντες, "ὅπως 
“ μὴ ἀνωγχάσωμεν αὐτοὺς, χαὶ εἰ μὴ βούλονται, ἀγαθοὺς 
“ γενέσθαι. Ἶσθι γὰρ ὅτι οὐ σὺ μᾶλλον τὼς ἐκείνων γυναῖχας 
“ἐ χαὶ παῖδως ἐπιθυμεῖς λαξεῖν, ἢ ἐκεῖνοι σῶσαι. ᾿Εὐννόει δ᾽ ὅτι 
“ἐ χοὶ ὃ αἱ σύες ἐπειδὼν ὀφθῶσι, φεύγουσι χαὶ πολλαί οὖσαι 
ἐἐ σὸν τοῖς τέκνοις ἐπειδῶὼν δέ τὶς αὐτῶν Θηρᾷ τι τῶν τέχνων, 
“ἐ οὐχέτι Φεύγει, οὐδ᾽ ἢν μία τύχη οὖσω, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ τὸν 
“ χαμξάνειν πειρώμενον. Καὶ νῦν μὲν ἐπικωτακχλείσαντες 
“ ἑαυτοὺς εἰς ἔρυμο, παρέσχον ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ὥςε ὁπόσοις 
“ἐξϑλόμεθο, αὐτῶν μάχεσθωι!" εἰ δ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ, πρόςιμεν 

ἐς γῃϊη δ βαίϊατὶ, ἃ Ιαγ ΘΧ 81|18 ρούβϑομιὶ φοηδ ἱπλν, νἸάθίθ, ἢ Ἰάθηχ ΠΟ 18 
(ἐς αροϊάαΐ, χιιοά Ὡοο  ἀἶ556 τη 15 ἴῃ τηδτὶ αἰεϊται, αἵ, ρτορίογοὰ φαδά Βοπᾷ ιἱδὶ 
ἐἐ βιηΐ ἰουταηϑ, ἤποιη ἡανὶραηα! ἴλσθγο πο]]οπί, ἄοπθο παμζαδῖο ἰηϊογίγθηΐὶ : 
“ἐ πιἀοιπαιθ πλ}}{15, 41 νἹοϊουτιαπὶ δάθρίϊ, ἀπηὶ αἰϊογάμι δχροίογθηΐ, ΡΥ ἹΟΥ ΘΙ 
ἐς ΘΕ] Π| ΔΠλϊβογηΐ. ΝΑΠι 51 Πποβίθβ, θϑποίογο5 οἀπιὶ ΠΟὈ15. Θββθηΐ, ἴῃ ἔαρ αν 
“656 ἀεάθγυηΐ, ἰουαβϑὸ δὲ βθυβθα 1 ρΔΠΟΙΌΓΕΒ {τα πη 65 : πῆς νογὸ σΟΠ81- 

᾿ξ ἄογο5 υϑἰϊηι, σαπὶ χαδπίι!β ᾿ρβουσην θαυῖθ 08 ΟΠῚΠΟΒ ΘΟΏΡΤΘΒ5] νΊΟΘΥ  ΠΉῚΒ : 
“( φροίθυϊ διΐθαλ ρυρηῃᾷ ἀρϑηθραηΐ: ἤποθ᾽ 51 αὐ ΡΌΡΉΘΗΣ ΟΠ ΘΟρΡΘΠΊΙΒ, οἵ 
“ἐ ῃρϑβίχσίμη δὲ 5} ᾿ρβογαπι ᾿σπαυῖ, ΡΙΟΡίΘΥ ρου δηὶ δὲ δηϊταὶ το αι 65- 
“ἐ φβαάθηΐ: ἴῃ δηϊμηαἀνογίθηϊξ, πἰῃιο 58 τηϊη δ ἴῃ ῬΟγίσΪο ἴθ 51 αρϑδηξ, 
ἐς ᾳφιὰπη 5ὶ γϑβίβίαηΐ, υἱάίθ, πὸ σορΆΠ.Ε5 Θ05 αὐ Θεϊδτ ΡΥοίθυ δηϊη} βθη θη ἤδην 
“ἐ {ὈγΕΠ ΟῚ 86 ρογδηῖ, Ναμι βεῖγο ἀθθθβ, ΠΟῚ ΤηΔρῚ5 ΕΠ ΟΓΌΤ ἸΧΟΙΘ5 ἃ0 1186- 
“6 γοβ ΘΔρΙ ΘΠ: (6 σπρ᾽άσιμη 6556, ααὰτη 1] βουναπα! βιπέ σερὶαϊ. απ βιὸς 
“ ρορίία, ροβίθασιδηι σοπβρθοῖδθ δι ηϊ, ον ὈΥῸΪΘ δᾶ ἔα ρογθ, ἑαταδίδι τυ τε 
ἐξ ΠΌΙΠΘΓΟ 51: : οὗ νογὸ αυἷβ 46. ΡῈ} 15 ϑαγαπν νϑηθίαν ἀἰααθηι, ποθὴ 7απι 
“6 Δ θ] 15, ὸ 51 ἀπ 4υϊ θη 5ἰῖ, ΓαρῚ, 566 θαπι αἱ σαρ ΓΘ σοπαίιτ ᾿ἱηναάϊι, 
“Ναπης αὐϊάθηι οὐ 5656 ἰὴ χπυηϊ ἰοποι ΠΟ  ἀϑόσὶηΐ, βοϊθβιίαίθ πη ποθ ἴδοθῖο 
ἐξέ γος ὃ ρθηῖ ᾳαοάδπι ὑγοιηθηαϊὶ δὲ Ραρπδ Πα οὐπὴ ἴαηΐο ΘΟΥῸΠῚ ὨΕΙΠΊΘΙΌ, 
ἐς φυδηΐο ΠΟὈΪ5. νἰβιπὶ θεῖ : αἵ 5ὶ ἰατᾷ ἴῃ ῥἰδηϊτ6, δα ᾿ρ505 ἀοοράθιηιμϑ, αἰν!- 

8. Ὅπως μὴ, ὅζ.1 ἘΠΙΡ σα πὶ ᾶπο ἰἴοοι- {({Ὀγβϑαῆ. νεαρὰ) ἢ" ὅταν τέ αἱ κύνες ξυρωσιν, ἢ 
ὈΟΠΘΙὴ ἴδτη ΒΌΡτα Ρ. 39. αἰ ξῖταιιβ. προΐδη τὶ, ταχὺ εἰς τὴν ὕλην ἀφανίζεται. “Επον- 

Β Αἴ σύες, δκ 5.1 6 Πῖ5 τὰ Νοβίου ἴῃ Κυ- ταί τε ἐπιτοπολὺ ὧν ἂν ὥσιν ἄμφω χαλεποὶ ὄντες 
νεγετ. Τὰ δὲ νεογνῆ ((ὈΥΒΔΠ, νεογενὴ, αὐῷ' τότε, τὲ μᾶλλον μαχόμενοι ὑπὲρ ἐκείνων ἢ ὑπὲρ 
νεογνὰ) αὐτῶν ὅταν ἁλίσκηται, καλεπῶς τοῦτο αὑτῶν. Ἐϊῆ, δέερῆ, Ὁ, 5ΕῈ, 
πάσχει. Οὔτε γὰρ μογοῦνται ἕως ὅν μακρὰ 



ΩΝ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΊΔΕΙΑΣ Δ΄. δ 

- αὐτοῖς, χωὶ μαθήσονται, χωρὶς γενόμενοι, οἱ μὲν χωτὼ πρό- 
(ωπον ἡμῖν, ὥςπερ νῦν, ἐναντιῦσθαι, οἱ δ᾽ ἐκ πλαγίϑ, χαὶ ἄλ- 

(ἐ λρ, ἐκ τῷ ἑτέρε πλαγίο, οἱ δὲ καὶ ὄπισθεν; ὅρω μὴ πολλῶν 
-ς ἑχάςῳ ἡμῶν καὶ ὀφθωλ μῶν καὶ χειρῶν δεήσοι. Πρὸς δ᾽ ἔτι; 

“ἔφη, οὐ βελοίμην ἂν ἔγωγε νῦν ὁρῶν Μήδες εὐθυμϑμιεένες, 
οἰ ἐξαναςήσος ἀνωγκάξ εἰν κινδυνεύσον τος ἰένου!.᾽" 

"Καὶ ὁ Κῦρος ὑπολαζὼν εἶπεν, ᾿Αλλὼ μηδένω σύ γε ἀνὰγ- 
χάσης, ἀλλὼ τὸς ἐθέλοντος μοι ἕπεσθωι δός" χαὶ Ἰσὼς ἄν σοι 
χαὶ τῶν σῶν Φίλων τότων ἑχάφῳ ἥκοιμεν ἄγοντες ἐφ᾽ οἷς πάν- 
σες εὐθυμήσεσθε. "Τὸ μὲν γὼρ πρνῆθος ἡμεῖς γε τῶν πολεμίων 
ἃ διωξόμεθα (πῶς γὼρ ἂν καὶ χατωλαΐθοιμεν 3) ἢν δέ τι ἢ 
ἀπεσχισμένον, τῷ ςτρατεύματος λάξωμεν, ἤ τι ὑπολε;- 
πόμενον, ἥξομεν πρός σε ἄγοντες. Ἐνόει δ᾽, ἔφη, ὅτι 
χαὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ σὺ ἐδέθ, ἤλθομεν, σοὶ χαριξόμενοι, μακρὸν 
ὁδόν᾽ χαὶ σὺ ἂν ἡμῖν δίκωιος εἶ ἀντιχωρίζεσθωι, ἵνα καὶ ἔχον- 
τές τι οἴχαδε ἀφιχώμνεθο,, καὶ μὴ εἰς τὸν σὸν θησαυρὸν πάντες 

ὁρῶμεν. ᾿Εντωῦθα δὴ ἔλεξεν ὁ Κυαξάρης, ᾿Αλλ᾽ εἴγε μέντοι 
ἐθέλων τις ἕποιτο, χωὶ χάριν ἔγωγέ σοι εἰδείην ἄν. Σύμ- 
πέμψον τοίνυν μο! τῶν ἀξιοπίφων τότων τινὼ, ὃς ἐρεῖ ἃ ἂν σὺ 
ἐπιξείλῃς. Λαξὼν δὴ ἴθι, ἔφη, ὅντινα ἐθέλῃς τότων. ᾿ἔνθο δὴ 
ἐτύγχανεν "ὁ φήσας ποτὲ συγγενὴς αὐτ εἶναι, καὶ Φιληθεὶς, 
παρών. Εθὺς ἂν ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αρχεῖ, ἔφη, ἔμοιγε ὅτοσὶ. 

ἐξ βήβαιιθ ὍΟΡ 15 ἀἰβοθηΐ, ρα ΠΟΡ]15 ἂ ἔγοπτθ, απθιηδαπιοάϊηι πηοάὸ αροίαϊέ, 
-( ρὈϑϑίοσε, ραυπι 80 Ἰαΐογα πη, ρατίϊπ 0 ΔἸίογο, ρϑυϊη οἰΐδη ἃ ΤΕΓΡῸ : 
ςἐ νἱάθ, ηϑ οἰἴααθ ποβίγίιπη πὰ} 15. οἵ οὐ 5. οὐ πιδη] 8. ἐαϊαγ πὶ 510 ὀρ. 
«ὁ Ῥγωιργρὰ ποῖ πη. θαυ! θη), ᾿παι, οὐ Μϑάος. ἤθης ΠΠ αν ᾿π ἀπ σον 
(ἐ ν]άθαπα, 608 5. ΓΡΘΥῈ [ι15505 Δ ῬΘΙΙΕΙΪΟδιη 16 Γ ΘΟρΘ 8.7) ' 

Επτ Ογτιβ γοβροημάθῃβ, Νοιλίμθιη νου οοῦρουβ, ᾿Π6 1 : 564 {ΠΠ05. ἀἃ ἐάγι- 
ἔδιηι, αἱ τὴθ ᾿ἰροηΐοβ βοαιθηίαν : εἴ [ουτα55815 τὰ γϑαϊθίμηιβ, αὐ ΕΪ οἵ διηῖοῖ 5 
Πῖβοθ ἴυ]5. 51) 51}}15 Δα δγΆτηι5 θα, α185 σγαία ΟἸΠ 115. Ταἴαγα δη.1. ΟὈΟρίδ5 
οπΐπι ἰιοβπι σΟΉ ΟΥ̓ ϊην Οὐ Π65. ΠῸ5 οογίὸ ΠΟ ῬΘΙΒΘΟΘΙΔΙΓ : (πδηλ 6110 
Ῥδοῖο 683 διίβδαιϊ ροββιπη5 ἢ) νΘ. ὰπ δὶ συ! ναὶ ἀν ϊβιιηη ἃ ΘΧθγοῖι ῃδοί 
οὐ, νοὶ ἃ τογρὸ τοὶ !σίιπ, ἰώ δα 6 γβάριιπίοβ αἀδποθίημβ. Οὐρία νοτὸ, 
Ἰπαυϊέ, πο5 Εἴἴαπι, αιο πη ( ΓΟρΆθα.5, ἰΟΘΠρΡῸ νΘη586. {Π᾿Πογ8., ἘΌΪ υἱὲ ΓΘηὶ 
Βταΐαχῃ [ἈΟΘΥΘται5 : [Δ 06 ἐδ ν]οἰϑϑῖηι ΠΟ) 15 ΡΥ ΠΟΔΥῚ φβ ασπηι οϑί, αἱ οἱ ἐρϑὶ 
αἰἴασο οὐτὰ οηο] τηθηΐο ἀογηιπλ το θα πλ5, οἵ ΟΙΊΠ65 δα {Πποβδυγιηλ {ππ] 

ΠΟ Γοβριοἰαπιιι5, Πὶο Ογάχαγοβ, Αἵ νογὸ, 51 415, ᾿η αἱ, Π 6 ῃ5 ἐ6 ϑθαιιαίῃι, 
οαυϊάσαι ἘΠῚ σταϊαπὶ αυοάτ ΠαθΙζαγιβ ση. Μηδ Ἰρίταν πηθοαπι αιθηάδηι 
ἀθ ἐμ Ὠἴδοο ἤ(6 εἰἰρσηΐβ, «οἱ ἐπ ἀαδ [ι556γῖ5 αχροπαΐ, Αρὸ νογὸ, ἱπαυϊί, 
αυριποηαθθ Βογατη ψο μου 15 ἀοοῖρθ. [Ὀ] (ονιὸ δήοαμα 1116 αἀογαΐ, ααϊ α]1ν 
αὐαηάο φτορπαΐυπι 56 Οὐγτὶ αἰχογαῖ, οἱ οδουϊιη αὖ 6οὺ ἰαϊοταί. 0} οἰ θη 5 
ἴδαυρ πῆοχ Εἰντιθ, βυΠηο,, ἱπαυϊέ, σ᾽ πῃ] αανίθπι, ΤΠ ας ουρὸ [6 5668» 

ἃ Ὃ φήσας ποτὲ συγγενὴς, ὅκο,} Ὑ146 110, 1, Ὁ, 41, 
Ζ 



τὸ ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

Καὶ οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ ἑπέσθω" ἹΚαὶ λέγε σὺ, ἔφη, τὸν ὃέ- 
λοντῶ ἰένωι μετὼ Κύρε. Οὕτω δὴ λαζξὼν τὸν ἄνδρα ἐξήει. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, εὐθὺς ὁ Κῦρος εἶπε, Νῦν δὲ σὺ δηλώσεις εἰ 
ἀληθῆ ἔλεγες, “ὅτε ἔφης ἥδεσθαί με ϑεώμενος. "Οὔχϑν ἀπο» 
λείψομαί σα, ἔφη ὁ Μῆδος, εἶ τῦτο λέγεις. Καὶ ὁ Κῦρος εἷ- 
ὥεν, Οὐχϑᾶν καὶ ἄλλοις προθύμως λέξεις  ἹΚωὠχεῖνος ἐπομόσας, 
Νὴ τὸν ΔΙ᾽, ἔφη, “ ἕως ἄν γε ποιήσω καὶ σὲ ἡδέως ἐμιὲ θεᾶσθαι. 
Τότε δὴ ἐχπεμφθεὶς ὑπὸ τῦ Κυαξάρες, τά τε ἄλλα προθύμως 
ἀπήγγελε τοῖς Μήδοις, χαὶ προςετίθει ὅτι αὐτός γε ἐχ ἀπο- 
λείψοιτο ἀνδρὸς ἀρίςε ἃ κωλλίςϑ, καὶ, τὸ μέγιςον, ἀπὸ Θεῶν 
γεγονότος. 

Πράττοντος δὲ τωοῦτω τῷ ΚΚύρο, ϑείως πως ἀφιχνᾶντωι ἀπὸ 
ὝὙὝρχανίων ἄγγελοι. “Οἱ δὲ Ὕρχάνιοι ὅμοροι μὲν τῶν ᾿Ασσυ- 
ρίων εἰσὶν, ἔθνος δ᾽ ἐὶ πολύ" διὸ καὶ ὑπῆχοοι τῶν ᾿Ασσυρίων ἦσαν 
ἔφιπποι δὲ χαὶ τότε ἐδόχον εἶναι, καὶ νῦν ἔτι δοχϑσι" διὸ χαὶ 
ἐχρῶντο αὐτοῖς οἱ ᾿Ασσύριοι, ὥςπερ καὶ οἱ Λαχεδοωιμόνιοι " τοῖς 

τὰν αἷι: Τύάσαεο δαθὸ ἀϊοϊίο, αἰΐ, αἱ δαὲ οὐτὰ ντο αἱ νοϊθί. Αἰᾳαδ "πὰ 
τϑοθρίο Ογγιιβ δὰ ᾽86 μποῃηῖπα αχίν!. Οπηαὰθ ἜρυΈββι8 θββϑί, βίαι! π αἰχὶς 
Ονγχιβ, 7141 5δηδ ἴὰ ἀφο! γα 15 ΝΟΥ ΠῚΠ6 515 Ἰοσαιῖι5, οὐπι ἰ6 ἀἴσογθβ νοἱαρ- 
αἴθ οχ δάβρθοίῃε τηθὶ οᾶροῖθῚ Νοαιδαυὰμ νοτὸ ἃἂ 6 αἰδοθάδπι, ᾿παῈΠ' 
Μράιι, 51 βος φιξάδηι ἀ1.15. ΕΠ Οντυβ, Εγρόπα σεοίθυ!β, αἰΐ, ἄς ργομηρίο 
ΔΗΪΠΊΟ ΘΧΡΟΊΘ65 ἢ 1116 ἱπίθυροβιίο ᾿υγο] γαπάο, ΡῬτγοίδβοιὸ, μα αἱ, ἄοηος οἤϊοϊαπι 
αἰ ΘιΔη} τὰ πλ6 Πἰθοηΐθ δαβριοϊαβ. 'Ταμη ἀδθπιὰνῃ πηϊββιιβ ἃ Ογάχαγθ, οὧπη 
11 Μοὶ ργομπηρίο ἀπίπιο ἀθπαπίϊανὶξ, ἰὰπη οἰϊδπὶ δα] ἀἸξ, 56 Ξαπὸ ἃ νἱγὸ 
ὈΥϑοϑίδη ββίγηο οἵ ρα ΟΠ τ πιο, δἴαπιθ θέξαηι, φαοα πγαχὶ πηγὴ δβϑοί, ἃ (115 
ΟΥ̓ Π40, 0 6886 πο] 6. 

Ώυπὶ ἢεοο ἃ Ογτο ρογαηίαν, ἀϊνϊηϊ 5 αποἀαμημηοαὸ αςσολαϊέ τ αὉ Ηνι- 
ΠΔΠ115. ΠΠΕ: νϑηϊγθηΐῖ, ϑιιηΐ δυΐθμη Αβϑυτθ πη Η γγσδη], παίϊο ΠΟ 
ἡΠα φιιΐάθηι ταᾶρμᾶ : αυοοίγοα ΘΔ ᾿ΏΡΟΥΪΟ ΑΒΒΥΤΙΟΓΌΠΙ 5076 ο(] ογδηΐ: 
Θααϊίο5 νογὸ ἑαοηδὶ εἴ ἰμπς Βαθοθαηΐαϊ, οἱ δάμιο Παθθηΐαν: Ἰάοϊγοὸ αἵθ- 
Ρδηΐαν ορογᾶ ᾿ρβογιιπη ΑΙΒϑυσΙ, φαθπ]δατηοα ἂπηὶ 1 ἀοΘ ΠΟ Π οὶ ΓΙ γυμ : 

ἃ Ὅτε] ΥυἹρδὸ, ὅτι. Νοβ δαίθιη Ἰθοίϊο- 
δὴ ἀθδαϊπηαβ, φαατα ΘἰορΠδπὰ5 οἱ Τθαη- 
οἰανὶβ γοϑ  πογαηΐ, εἰ Μ85. ΒοάΪ. τορυῶ- 
βϑηΐαΐ, 

Ὁ Οὔκων}] ϑογιρίαγαγη ἤδὴς ὅσα ῃἰδὶ Μ5. 
ΒΟΑΪ. φαδτῃ 5'Θρ δ η5 οἴϊδπι οἱ Τθιποῖα- 
γα γϑοθρογαπί. Ὑαυϊσαία 1118, οὐκ οὖν, 
τηθηάἄοβδ εϑί. 

ο Ἕως ἂν γε] 516 ΘΠ ἐδγὸ ΟΠ ηο85 οἱ ΜΙ5. 
Βοάϊ. ἃ φαϊθιι8 ἱπηπηθυῖίο ἀἰβοθββίββα νἱά6- 
τὰν ᾿ϑυποϊανὶιβ, φαὶ γοβουρϑις ἔς τε γ᾽ ἄν, 

6. 
ἀ Οἱ δὲ Ὑρκάνιοι, ὅ:6.} Αἴ, βεοιπα πη, Ῥίο- 

Ἰοτηβθῦχῃ, ϑί γα ΟΠ, ἃ 6854 116 Άτη γθίθ στο 8 
φαδτη τοοθηϊοτοβ ΟΘΟξΎΔΡ Ο5, Ἰοία τὸ 

Μαάϊα ἴον Ηγυοδηϊδυ ἰδοοέ οἱ Αϑϑυυίβηι. 
ΕΠ 1118 ααϊάδτῃ ἀθ οϑυβὶ5, πδδο ΧϑπΟρΡἤΟἢ- 
ἰόᾳ σιϑη 15. ἰδέ! 5 ἀθβουϊρέϊο, ἰΠ 6 0}15 Η γτοδ- 
Ὠἶδο, αχία τλλγ ΟΔΒΡΌΪ 5ἰΐἴ8θ, ρυαχη 860- 
οοτηοάδίᾳ νἱἀοίυΓ. 

6 Τοῖς Σκιρίται)7 ΗΒΥΟΠ 5, Σκειρίτης, 
(βουῖθ6, Σκιρίτης) λόχος οὕτω καλόμενος, ὃ προ- 
κινδυνεύων. Σκιρίτας δ ϊ6 Π ΒΟΙΓΌΠ. 'ποος 
᾿Ἰυΐϊθβθ, Αγοδάασῃ οο]οηΐϑτη, δρϊΐοιηθ ϑδέε- 
Ῥμδῃὶ Βγζαηΐ. ρυοαϊαϊ, ἘΠ λόχον Σκιρίτην 
ΤιΔοραςφιηοηϊὶ προκινδυνεύοντα ὨΔΟΌΘΙΙΠΐ, 
ῬΥΪΠπΊΟ ἴῃ ῬΘΥΙΟΙΪ 18 οοῃϑιϊξα τὴ ἰοοο, 486- 
τηδαπιοάδτη Η ΘΒ ΟΠ 85 αἰΐ, αἀ ἀ6}8 ἀϊδοτίὸ, 
λόχον ᾿ΠἸπὰπὶ [556 ᾿Αρκαδεκόν. θ.6 πᾶσ δυΐθγα 
οοἸογΐθ δὶς ἤιοάου. δὲς, 0. 15. Ρ. 850. 
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Σχιρίταις᾽ ἐδὲν φειδόμενοι αὐτῶν ὅτ᾽ ἐν πόνοις, ὄτ᾽ ἐν κινδύνοις. 
Καὶ δὴ καὶ τότε ὀπισθοφυλαωκεῖν αὐτὸς ἐκέλευον ὡς χιλίας ὄν- 
σας ἱππέας: ἵνω εἴ τι ὄπισθεν δεινὸν " εἴη, ἐκεῖνοι πρὸ ἑαυτῶν 
τοῦτ᾽ ἔχοιεν. Οἱ δὲ Ὕ ρχάνιοι, ἅτε μέλλοντες ὕξατοι πορεύεσ'- 
θαι, χαὶ τὸς ἁμάξας τὸς ἑαυτῶν ὃ καὶ τὸς οἰχέτας ὑςτάτθς 

ὯΘΟ ἴῃ ἰδθου 15, Ὡ6ς ρογΊου}15 οἷβ ρδγοθηΐθβ. 

εἶχον. “Στροτεύοντω! γὼρ δὴ οἱ χατὼ τὴν ᾿Ασίων ἔχοντες οἱ 

ἘΠ αυϊάδηι 60 'ρ50 ἰθιηροῦα 
᾿ιββογαηΐ 605, 4] δεδηΐ βου τθ5 ΟἸΓΟΙΤΘΥ Π11}}6 ὨσΠΘΓῸ, Θχίγθηγατα που 80- 
τηθῃ, υἱ 51 αυἱὰ ἂ ἰδΓρῸ ρογισυϊαπι ἰῃβίαγοί, ἃ 1}1 απΐθ 56 βυ" Γθηΐ. Ηγτοᾶ- 
ὩΪ δυΐδημ, υἱροΐθ 4.1 υἱξϊμηο ἰοσο [6 Γ ἰδοίαγ! δγϑηΐ, δἴϊαμη ΟυΥΓᾺΒ 5005 εἴ 
ἀοπηεβίϊοοβ υἰζπηοβ μα ρθραηΐῖ. Ναμ ρ]θγεβαι8 παίϊοηθβ Α διδίϊοοα θχρβαϊο- 

“Ὁ δὲ Σκιρίτης καλύμενος λόχος παρὰ τοῖς Σπαρ- 
τιάταις οὗ συντάττεται μετὰ τῶν ἄλλων, . ἀλλ᾽ 
ἐδίαν ἔχων σύςασιν, μετὰ τῇ βασιλέως ἵςαται,. 
33, παραθοηθεῖ τοῖς αἰεὶ ϑλιδομένοις μέρεσι. Ηα- 
)85 οἴδχῃ τηθιηϊηῖξ Νοϑίευ, Λακεδαιμ. πολιτ. 
Ρ' 401. Αἀὶϊ 515 7. Μρϑυΐβιὶ Πιεοἰ. «Ἀϊϊο. 
ἴ0. 1. 6. 16. Μιηϊπηὸ γοιὸ ργφίθυτηϊ θη 

φϑβί ἰθοῖο, αυδτὰ ῬὨΪ ΘΙ Ρἢυ5 Θχῃϊθοὶ; αὶ 
Ῥτο ϑεὐγεδ5 αθοὶ Ηποῖ8. Ἡης τηθγιὸ 
αυϊάετη τοργεῃοπάϊς Τιθυποϊανῖαθ, ὨΟῊ 
ἑαπίδτη αυοά πογϑτῖὴ ἰθοϊ οηθτη σοπ ἢ η κ͵856 
ψιάἀδαΐυτν, 564 αἰιδὰ Γ68 ἰρ58 Ηϊοΐαϑ γαβρυδί. 
Νδῖηὴ Ἐϊλωτας Ρ]α πὸ 56 ΥγῸ5 {αἰβ86 Ῥ] Γ65 
τεβίδηϊαν δυοίογεβ. Ηδγροογαίίΐοη, Εἵλω- 
Τες, οἵ μὴ γόνῳ δοῦλοι Λακεδαιμονίων, ἀλλ᾽ οἱ 
πρῶτοι χειρωθέντες τῶν Ἕλος τὴν πόλιν οἰκούν- 

των. Ῥδαβαηὶα8 ἴῃ Παοοτ. Ὁ. 201. οὐ. δυ)- 
δωγρ. Ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλισμα Ἕλος ἦν, ὦ «δὴ 
25. Ὅμηρος ἐμνημόνευσεν ἐν καταλόγῳ Λακεδαι- 
μονίων. ΟἿ τ᾽ ἄρ᾽ ̓ Αμύκλας εἶχον, 'Ελος τ᾽ ἔφα- 
λον πτολίεθρον. 1], β΄. γν. 5884, Καὶ πρῶτοί 
γε ἐγένοντο (ἰ5[18 παῖ ρ 6 ὈΓΌΪΒ ἰη60]:9) Λακε- 
δαιμονίων δοῦλοι τοῦ κοινοῦ, αὶ Εἵλωτες ἐκλήθη- 
σσν πρῶτοι, καθάπερ γε καὶ ἦσαν. "Τὸ δὲ οἶκε- 
Τικὸν τὸ ἐπικτηθὲν ὕςερον Δωριᾶσι, Μεσσηνίως 
ὄντας, ὀνομασθῆναι ἃ τάτες ἐξενίκησεν Εἵλωτας. 
᾿Αὰ γεγβύτη δυΐθιῃ Ηοχηθυϊουχη, 4ιθι δα-, 
ἀποῖς Ῥαιιβαηΐδϑ, Ἐψμιαβίαϊ 5 μδρο : Εἵλωτες 
συνελθόντες τοῖς Μεσσηνίοις, ἦν ὅτε αὶ πράγματα 
παρασχόντες τοῖς Λακεδαιμονίοις, εἶτα ὑπετάγη- 
σαν ὡσεὶ αὶ δῆλοι" καὶ ἐξ αὐτῶν τὸ ὄνομα τῶν ἘΠ- 
λώτων εἷς δυλικὴν ἁπλῶς μετελήφθη κλῆσιν. 2. 
Ῥοϊαχ καπὸ ἀὐἀβγηηαί Εἵλωτας ϑέγυο5 ὨΟῚ 
Τυΐθθ6, 864 μεταξὺ ἐλευθέῤων καὶ δόλων. 11}, 3. 
οΒρ. 3, ἰάρόφυσ ἱπδιιβρίοαϊδ μησ᾽ ἰδβίοιῃ 
οἀγοσδνε 1,ουποϊανίι5 οἷιτη δἰαίαοταί Εἴλω- 
τας Τ͵ΟΥ͂διι5 βεγῦο8 6886, ϑ6ἃ ῬοΟ]Ἰχ οονίὰ 
7α]δὺβ 6ϑὲ : πϑιη, ἐθβε τω ἢ 8. ἰάτα δ Ἰδι15 
Ῥίυγα πὸ δὐϊυπρογθτη, ἴατω ἀυσγα γα 6 ]15- 
406 ογαΐ ΘΟΥΌΤΩ ΒΟΥ 08, υἱ ἴῃ ργονουθί θη 

ἱ οδίγεί, ὕὉπάς δβί, φαοά ᾿ϑοογαίοα 
ἴῃ Ῥαπαϊδιεπαΐεο, Ῥ 374. εὐΐι. ἩΡοΙ ἂς 
Ἰμλοράτρτηο 8 ἰἰὰ Ἰοφυΐίαν : Οὖς μὲν ἔλευθε- 
ρώσειν ὡμολόγησαν, κατενλῴσαντο μᾶλλον ἣ τοὺς 

Εἵλωτας. ΟΟμβυΪα8 ααοαὰα «ἤΐξδοπ. 110. 
14. ο. 21. εὐ ϑ'οῃο]αϑί. 8 Τπαογά. 110. 
1. Ῥ. 50. 581}8 ᾿ριαν ᾿χαδέ, δογυο8 οτπηϊπὸ 
{1886 Ηϊοΐαϑ ; ααογαπ ἃ σοηἀϊοηθ οὗχῃ 
Ἰοηρὸ δϑοσϑηΐ Ηγγοϑηῖ!, τη ϑ] 5 ἢῸ5. οὐ 
ϑοῖγ 8 οοηΐεγί ΧΘΏΟΡΏοη, δαυϊΐο8. Ῥγξ8- 
Βα Υ τα οὕτη δα. 8. ΜΊΤΟΥ ἰΐδααθ, 406- 
ἴὰτη ααδηάδιῃ Οα]]} τ, ϑργοΐᾶ ΠΡΥΌΓαΠὰ 
ορθτηογαη οἱ ϑϑηδ, 4108 Υἱᾶϊ, οἵηηϊιμλ 
δυοίογϊαίθ, ῬΏΠΘΙΡ πὶ 5101 ΒΌΤΊΡ51588 ἀτι- 
οί, ἴσας δἀθὸ ἰῃ Ὀ᾿5βουίαϊοηθ, ἤθὴ ᾿(ὰ 
Ῥυϊάθση. ῬΌΌΙΟΙ 7118 ἔδοίᾶ, Εἱλώτων, ἔῃ. 
ᾳαδπλ Ῥορα ἃ Χοηορῃοπία μοο ἰῃ ἰοοο 
ΤΑΘτηογδ[ϊ, ΤΩ ΠΟ ΉΘΥη [6 615858. 

ἃ Εἴη] δὶς ϑίδβρῃμαπιβ γϑοίϊδ δἀϊάϊξ ; 
Ργουΐξ εἴϊδιῃ ἀαὶ Μ5. Βοά]. Υυϊρὸ, ἴοι. ἣ 

Ὁ Τοὺς οἰκέτας] ὙΟΟΔΌΌ] τη ὮΟΟ Ρ]ΘγατΩ- 
4.6 ΡγῸ ζαηυυίο 568 8εγυ0 ἀοηιεδίϊοο ΟΔΡΊΩΥ : 
(ἀ4ὰ6 δάδο ροδίζοθ ὑγοὸ ἀοηιϑϑέϊοϊβ ἴῃ 56 ὴ6- 
γ6, 5611 ἐοΐὰ ξαηυϊ ἃ ΡοΩὶ ἰοϑίαίαν Φ. ΡΟ] Σ 
10. 8. ο. 8. Οἱ μέντοι, ποιηταὶ ῶ τοὺς ἄλλους 
οἰκείως, οἰκέτας ὠνόμαζον. ἘἈδηο αυϊάθχ, 
Β 5: ἢἰπολίοηθτὴ Ὠὶο, οἵ 8101 ἀρὰ Νοβίχατῃ, 
ΟὈΠποῖ : πδιὴ βίαϊμι 5] 1οἰϊ, πϑίϊοηθϑ 
᾿Αϑιαΐίοαβ βϑϑδοῖτη ἀοτηδβίϊσοϑ ἴῃ Θχρϑαϊο- 
ὨὭΘΙῺ Β.ΠΠΟΙΘ, μεθ᾽ ὧν οἰκῶσι, ἱ. 6. αηυϊϊίαηι. 
ΠΟῚ ΘὨΪΠ ΒΘΥῚ 801 μεθ᾽ ἡμῶν οἰκοῦσι. ϑ'6ά, 
ἢεθο γοοἱβ οἰκέτης Ῥοΐαβίαϑβ δὰ βίαι ροδίϊ- 
οὕτῃ, ΔὉ 4118 τοίδυυι ἤοὴ βοϊοῖ, ἘΦ ϑυ ἢ ϊ- 
1.3, Οἰκέται, οἱ κατὰ τὸν οἶκον πάντες" ὯΘΟ 
αἰἰογ Ῥῃαγογίηυϑ. ΤΒοΙᾶ8 Μαδρ βίοι, 
Οἰκέται, ἀ μόνον οἱ δῦλοι, ἀλλὰ ἢ πάντες 
οἱ ἐν τῷ οἴκῳ, γυνὴ αὶ τέκνα. ϑιι1688, 
ἁ μόνον οἱ ϑεράποντες, ἀλλὰ ἃ πάντες οἱ κατὰ 
τὴν οἰκίαν. ὰ] γεγθα οἴϊατμ ΔΥϑίορΠΔὨΪ5 
ἴῃ δχθιρί τα 80] 6 οἱ ;: 

Οἱ δ᾽ οἰκέται ῥέγκασιν, ἀλλ᾽, ὅτ. 
Νεφ. Υ. ὅ ᾿ 

ὁ Στρατεύονται γὰρ, ὃς. Ηος ἁὐΐοιη ᾿ἀφὺ 
ἔλοογο οοηϑασγογαηΐ, ααδὰ 86, ἀπ] ΓΘ8 81" 
ὈΪ φαγί ϑϑίμηαο αὐ οϑθθηΐ, δηϊμηοβίουοϑ [Ὁ 16, 
αἴαιια ἃἄθο ργὸ θᾶγιιτ ἰυο]ὰ (Ογ 8. ΔΟΥῚ- 
ὕϑαιθθ. αϊπιϊοαΐιτοβ, Ρυΐαγοηΐ, θαγίὰβ 
τα 69 5105 δἀϊοσμθηϑ, “Οοη αρ6 3 αὐ’ 
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πολλοὶ μεθ᾽ ὧνπερ χαὶ οἰκᾶσι' καὶ τότε δὴ ἐξρωτεύοντο οἱ Ὕρ- 
χἄνιοι ὅτως. ᾿Ἐμννοηθέντες δὲ οἷά τε πάσχϑσιν ὑπὸ τῶν ᾿Ασ- 
συρίων, χαὶ ὅτι νῦν τεθναίη μὲν ὁ ἄῤχων αὐτῶν, ἡττημένοι δ᾽ 
εἶεν, φόζος δὲ πολὺς εἴη ἐν τῷ ςρατεύματι, οἵ τε σύμμαχοι αὐ- 
τῶν ὡς ἀθύμως ἔχοιεν χωὶ ἀπολείποιεν' ταῦτα ἐνθυμϑμένοις 
ἔδοξεν αὐτοῖς νῦν χωλὸν εἶναι ἀποςῆνωι, εἰ ϑέλοιεν οἱ ἀμφὶ 
Κῦρον συνεπιθέσθωι. Καὶ πέμπϑεσιν ἀγγέλος πρὸς Κῦρον" 
ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης τὸ τότο ὄνομα μέγιξςον ηὔξετο. Οἱ δὲ 
πεμφθέντες λέγεσι Κύρῳ ὅτι μισοῖεν τὰς ᾿Ασσυρίους δικαίως. 
γῦν τε " εἰ βούλοιντο ἰένω; ἐπ᾽ αὐτὰς, χωὶ σφίσι σύμμαχοι 
ὑχάρξειων καὶ ἡγήσαιντο᾽ ἅμω δὲ πρὸς τότοις διηγᾶντο τὰ 
σὧν πολεμίων ὡς ἔχοι, οἷω δὴ ἐπαίρειν βολόμεϑοι ὡς μάλιξςα 
ςρατεύεσθωι αὐτόν. Καὶ ὁ ἸΚῦῤος ἐπήρετο αὐτὲς, ἹΚαὶ δοκεῖτε 
ἂν, ἔφη, ἡμᾶς ἔτι χαταλαξεῖν αὐτὸς, πρὶν ἐν τοῖς ἐρύμασιν εἶἷ- 
γα! ἡμεῖς μὲν γὼρ, ἔφη, μάλω συμφορὰν τῦτο ἡγόμεθᾳ εἶναι, 
ὅσι ἔλαθον ἡμᾶς ἀποδράντες. 'Γαῦτα δὲ ἔλεγε βϑλόμενος 

᾿ αὐτὸς ὡς μέγιξον Φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν. Οἱ δὲ ἀπεχρίναντο ὅτ! 

ΠΟΘΙ 550] ρ᾽Θηΐθ5 ΓΔ} ΠἸὰτὴ βθοιηι πὰ ἀυσαηΐ ; οἱ ἰη πᾶς αυϊάθιῃ δχρϑαϊο- 
πὸ ΗΨΥΘΆΠΙ: ΤΟγΘ πὶ ἢηῸ βογσναθαηΐῖ, (Ἰὐπηηο δα δηΐποβ οἷθ δοο ἀἰββοί, 
οὐ] αϑπιοαϊ ἸπσοΙηγΟα 5. 80 Αβυεῖς ἈΠ σογθηταν, δὲ ΠΟΥΤΙΠῚ ὈΥΪΠΟΙΡ 6 ΠῚ ΠποΥ- 
16πλ οσσαθιι 556, νἱοΐοϑ ᾿ρ505 6556) ΤΏ ΡΏΘΠ γηθίιμτη ἰην 5 1556 ΘΧΘΓΟΣ 1), Ξ0ΟΙΟς 
ΔὨϊπηαμη Δ Ὀ] 6 οΙ556 ἀδίδοιββθαμο ; πόθο οἂπι) βθουτῃ ᾿ρϑὶ οορὶἰἀγθηΐ,,ν 5. Πὶ δβὲ 
ορρουίυπὸ ἀοἰδοϊοηθιη πος Το ΡΟΥΘ ΠΟΥ] ΡΟ886, 51 οἵη ἐρδὶβ ΟΥΤΊ Ὄχογοῖτας 
ἡοδίος πὰ δ ΟΥΓῚ νοοῖ. Αἰαὰθ αὐδὸ πυπίϊοβ δὰ Οὐταηι τηπίαηΐ : Πυ] 5 
δηΐπὶ ποιλΐηὶ ἃ ργΘΙΪο τπαχίπια ΟΕ ΘὈΓΙΓᾺ5. ἀσοσββοσαῖ, Θΐὶ δυο Ὠ}1551 
ογδηΐ, βχρομυῃΐ το, [0Γ6 58 ΑϑβυτΟ5 Οὐἶ550, ἃς 51 ἢΟς ἰθῃ!ρογα 605 δάρτο- 
αἱ νϑ]]θηΐ, 56 αιθαι16 50Ο05 οἵ ἀπ065 10515 1ΠΠΘΥῚ5 Τα ΕΣῸΒ : 5 πη} ΘΟΙΓηΘπηο- 
γα αηΐ οἰϊαπὶ 40 ἰοοο Γὸ5 Πμοβίϊιπι οββθηΐ, αροΐα αὶ δπΠὶ ααπὰπι πιαχίηγὸ δι 
οχροαϊομποιη ἄάπο 55! ριθπ πὶ Θχοϊΐαγθ οαυρίθθαπί. ἘΠῚ Οὐσιβ 605 ἰηΐου- 
γτορδη8, Αἢ Θχ᾿βα πηδί]8, ᾿πα ας, πὸ5 δάις 605 δἀβθαπαΐαγοβ, ρυΪαβαθδιη ᾿πηίχα 
ΠΛ Π  ΠΟΠΪ5 86 γθορδηΐ ὃ ΠΆΠῚ μος ἐρδιίηὶ ΠῸ5 ΤΠΔΡῺΪ ΠΟΥ ΠῚ ἰοσο αἰϊποί πηι, 
αυοσά οἴατη ΠΟΌῚ5 αὐαρουηῖ. δος νογὺ αἰσοθαῖ, χαδεῖ δῸ5 ππᾶρ ΠΟΘ 551- 
πιὰ (6 856 βϑηϊτο ψ ]| 16, ΠῚ αὐΐθιῃ τοβροπάθγαης μοβιγ ὃ οἵαπι τηδηὲ 

“6, ἐγεχιίί, εὐ θοΥ. βοαασηϊαῦ ἤδπο 
“ 86Ιδηι: Ῥαγαΐα ΠΟΒΕ 8. ρτοθάδ, Ηἶδὶ ΡΥῸ 
“6 σΥΒβἰ γα ΐ8 ὈΊ 5 ΠΟΥ 5 ΘΟΥΡΟΓα ΟΡροηϊ- 
«ἐ χῃα8," Ομ. 10. 4. ο. 14. ΒΙσα  Πον ἴα. 
ΤυΥ. ᾿Αλλὰ Πέρσαις μὲν αἷ͵ παλλακίδες ἕπον- 

ται, ἵνα μάχωνται καλῶς ὑπὲρ τῶν φιλτάτων. 
Ῥιββουί, 14. Ρ. 152. Εαϊ.. Οαπὶ. ἘΠ ἀ6 
᾿ἰϑάδπι Ητοιοὶ. χρυσόν τε πολλὸν αὶ ἄφθονον 
ἔχσντες ἐνέπρεπον" ἁρμαμάξας τε ἅμα ἤγοντο, ἐν 

δὲ, παλλακὰς πον πολλήν τε τὰ εὖ ἐσκευ- 

ασμένην. Ἰ10. 7. ὁ. 83, 
ἃ ἘΠ βούλοιντο Ἰέναι, ὅζο.1 516 οὐ ὕογὸ 

ΟΣἸΔΙ65 : Οὗ ἰδυη ἢ ἸηΔΥΡῚ 65 ΘΧἰθ δ 
βο]θδῃηϊΐ βούλοιτο ἰέναι ἐπ᾽ αὐτοὺς, τα, σφεῖς σύμ- 
μάχοι ὑπάρχοιεν τὸ ἡγήσοιντο, ἸΔΠΟ ἰΘΟἰΟΏΒΤΩ 
δι Βεαιθπάδτη ἀὐχὶς Τωθαποϊανῖαβ. Αἕ 
Θα, 4αλγη ΓΘΟΘΡΙΤΏῈ5, η66 τηϊηὰ8 δοτητηοᾶδ, 
εβῖ, οἵ τηϑ] ὰϑ 115 γεβροηάδσγα ν᾽ ἀδέαγ, 4τ|85 
τηοαἀὸ Ργοθββουδηΐ, ἐἐ θέλοιεν οἱ ἀμφὶ Κῦρον 
συνεπιθέσθαι. 66 ΠΟῺῚ ᾿ἶ8, 4188 ΠΟΧ 866υ- 
ὈΠῸΣ, αὔριον ἕωθεν, εἰ εὔζωνοι πὸ Ὁ. 
Μ5. αὐίοτῃ Βοάϊ]. ἀδὶ εἰ βούλοιντο ἱέναι ἐπ᾽ 
αὐτοὺς, ἃ σφεῖς συιμαγοι ὑπάοξοιεν Ψ' ἡὁγήσα- 
{»7ὸ. 
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5 χωὶ αὔριον ἕωθεν, εἰ εὔζονοι πορεύοιντο, κωτωλήψοιντο᾽ ὑπὸ 
γὼρ τᾶ ὄχλε καὶ τῶν ἁμαξῶν σχολῇ πορεύεσθαι, αὐτός" καὶ 

ἅμα, ἔφωσαν, ἅτε τὴν προτερωΐων νύχτα ἀγρυπνήσαντες, νῦν 

μικρὸν πορευθέντες ἐςρατοπεδεύχασι. Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, 
Ἔχετε ἂν ὧν λέγετέ πιςὸν τι, "ἡμᾶς διδάσκον, ὡς ἀληθεύετε 
Ὁμήρος γ᾽, ἔφασαν, ἐθέλομεν ἐλάσαντες οὐτίχω τῆς νυχτὸς 
ἀγαγεῖν μόνον χαὶ σὺ ἡμῖν ϑεῶν τε πιςά ποίησον, “ καὶ δεξιὼν 
δὸς, ἵνα φέρωμεν καὶ τοῖς ἄλλοις ταῦτα, ὥπερ ἂν αὐτοὶ λά- 

δωμεν παρὼ σᾶ. Ἔχ τότε τὸ πιςὼ δίδωσιν αὐτοῖς, “ἦ μὴν, 

ἤοτὶ ροββθ, 51 θχρϑαϊ ρεγρθσθηΐ, υἱ 608 δ ἀβθαμθυθηςαῦ : ὈΥδ τυ γ ἃ Θηπ οἵ 
Ὀἰδαβίνίς 605 ἰϑθηΐὸ 16. [ΔΘΘΓΘ: 80 ργϑίθγθὰ, ἱπαυίαηΐ, ααΐρρε αυδα ποοία 
ΞΌΡΟΤΙΟΓΕ νἱρ! ἀ5βθηΐ, [ατη ῥα]! ὰπι ργΓΟρΓΕ551 οαϑβίγα πιδίαι! βαπί. ἘΠῚ Ογτυς 
᾿πεμξ, Ετρόμπο ρίσπιβ απο ἤάοπὶ ἀἰςεβ ἔδοΙαί 5 Δ αιοα Παϊει15, ααοα πος 
ἀοοοαξ, νογὰ νο8 ἀἴσετο ἢ ΟὈ5:465, ᾿Ἰηαυϊαηΐ, δοιυςὰπι ἀπο ῥγοίδοι! ποοία 
βϑαάποογε νοϊαπηιβ : τὰ τοὺ ἀποαι αἰ15 ἐθβέϊθιι5 ἐμαηι ΠΟΡ]5 Δ ὙἹηρῈ ἤθη], 
εἱ ἀοχίγαμα Ὧα, υἱ οα δὰ 81105 δϊπὶ 8 γα πηιι5, αὰδθ ἃ05 16 Δοσδρουϊπιαϑ. 
ϑρουπάδπι ἢεος ἤάδτη [ἴα ἀαΐ, οΠπϊπὸ 56, δὰ 51 ργϑβίθηί α186. ΡΟ] ΠΙ ΘΠ ΓΙ, 

8 Καὶ αὔριον ἕωθεν, εἰ, ξς 5.1 Μα]ὲ πο 8 γ- 
Ῥὰ ἃ [μου ποϊανῖο δοοορία βαηΐ, 4] 68 516 
αἰ σι, ὕτι αὶ αὔριον, ἕωθεν εἰ εὔζωνοι πορεύ- 
οἶιντο, ὅτα. εἴ γε άϊαϊϊ, οἐέαηι ροσίγ ἀϊὲ ρ0586, 
ϑὲ δίαϊίην ἃ αἰϊιουίο ἐαρεαὶί ρεγθευθηΐ, δ. 
Αἱ ζωθεν ἱ1πὰ 840 αὔριον τοϊ τὸ 56] 5 6 ῃ- 
ὄυτη 6ϑξ ; π66 84 πορεύοιντο, 8684 84 κατα- 
λήψοιντο, Ὁπὰ ΘΌΤη αὔριον ξείεγτο Πατ δέ. 
ἘΧ Βοαυθπεθι5 δηΐμ ᾿ἰααεί, ΟὙγπλ ὨΟῊ 
οχρεοΐᾶϑβο, ἄστη ροβίοσα 4165 Πα σαβοθγοΐ, 
884, τ Π65 αὐ ᾿τϊπαάγη σογροσα οἶθο οὐτὰ- 
γεγδηΐ, ᾿ῸΥ ἱπρυθϑθυτα 6556: Ἐπειδὴ δ᾽ 
ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ ςράτευμα, ἔτι φωτὸς ὄντος, 
δε. Εἰ τηΐτα ταρουίπη5 ουτῃ (ρτουῦΐ 
ἢὶο ψαϊυχυτα ἀϊουπί Εἰ γγοδη!}) Ποβίθβ ροϑ- 
ἐγ ϊὸ τιδηδ ορρττηθηΐθτη εἴ ἰῃ ἔχασϑτη γεῦ- 
ἐομίθσῃ : τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ σαφὲς ἐγένετο, 
οἵ μὲν ἐθαύμαζον, ὅκα. Ὑεγάτη 4115 οἴη 50- 
Λ»εβί σαυβᾶ, ΟΌΥ ἱπέοΥΡΌΠοίο πο ὰ οἱ νϑυβίο- 
Ὥθτὰ ΤμοΌ ΟἿΣ! γα ποίδτηιιβ. Νϑιὴ Ηγι- 
8105 φογίδ ἤοη ἔπ ρξογαΐ, ἰῃ ῬΘΥϑ1ο18. 6556 
τη ΣΙ θ08, αὐΐε οὐΐυτη βοίθη δχοσοϊζυσω 
ΤΟΝ ΤΏΟΥΘΤΘ : ̓ἴΐσιι6 δἀθὸ ἠραυδαυδιῃ Ογ- 
γαπι, αἴ σατη 505 δέαίίηι ἃ αἀἰϊωοιίο (ρτουῦΐ 
ἔωθεν γετάϊ Τι συ ποἸαν 5) ργοσδάογοῖ, τηο- 
τω, ψελθηξ, απο παι πα περηαςτᾳ 
εὐβισδιῃ γεθροχὶϊ ασίϊ5 Ὁ. 3, ο. 2, 

θυίο βοΐε αὰ ποοίεπι αστηΐπα, σἱοιι ἀεϑογίρία 
ἐγαπὲ, ἐπίγαυέγε υαϊϊιπι, εἴ, οαρ. 3 ἀἰδεγ 5 
γετθὶ 5 ἐχρυπηϊξ; Ῥαΐγίο πιογε Ῥεγβαγιμῃη, 
"ἀγα, ἐπὶ, οτἵο 4οἷε ἀδηιίη ργοσοάργο. 
ἴάομα ἀοουϊέ δηΐδ συγίατη Ἡεοτοἀοίυ5 110. 
7. ὁ. 54. τῇ δὲ ὑςεραίῃ ἀνέμενον τὸν ἥλιον, ἐθΐ- 
λοντές ἰδέσθαι ἀνίσχοντα, ϑυμιήματά τε παντοῖα 
ἐπὶ τῶν γεφυρέων ὙΦ ρρω: Κα μυρσίνῃσι ςορ- 
τῦγντις τὸν ὁδόν" ὡς δ᾽ ἱπανότγελλ, δ ἥλιος, ἕκο, 

Ὁ Ἡμᾶς διδάσκον] Υυἱδὺ, ἡμᾶς διδάσκειν, ὥς, 
ἅζζο. Νοβ ἤάδιῃ δἀϊδοηΐθ Εἰοηβηβἰ5 βθοσι 
ΒΌΣΩΌΒ : οἵ δϑῖη, φύϑιη ἀδηλι15, ᾿ΘΟ ΟΠ ΙᾺ 
Βίθρμδπ8 οἰϊατη ψυϊδαΐς {1 ρΥΘοΈ Ὶ - 
ἄδιῃ ρΡυίαί. ὃ 

ὁ Καὶ δεξιὰν δὸς] ΒΘ Χίγϑ, ΠΘΙῺΡ6 8106 Ὁ] 8 
ΡΥφοβθηΐὶ δαΐ ΡῈ. που παηίαχῃ ἀδἴϑ, πάθη 
ΟὈβίχησοῦα 8οϊθρδηΐ Ῥϑυβαυ μι ΥΓΟΡΘ5; 
δγαίααα ἤοΟ ἀρὰ 605 Βα ποι ιϑϑιμηαση ἢΠάαὶ 
Ρίβηυθ. Ὀιοά, 516. 10. 16. Ρ. 441. ἀδ 
Αὐΐαχουχο ΤΠΘΒΒΆΠΙΟΩΙ 1α Ἰατὴ Παδὶ ΡΒ Ώ5 
ἀαΐυγο, ᾳφαοα ρϑυϊὸ Δπΐο {τυϑίγὰ δῇ ΠΟῊ 5ὶ- 
6 ΒΤ. Υἱΐδο ρου ϊο]ο Ῥοροβοοσδΐ,-τς 
μετακαλεσάμενος τοὺς ὑπηρέτας, ἀφεῖναι προςέ- 
ταζε, τὸ τὴν δεξιὰν ἔδωκε τῷ Θετταλίωνι. Ἔςι 
δ᾽ ἡ πίςις αὕτη βεθαιοτάτη παρὰ τοῖς Πέρσαις. 
Ὀΐοη. ΟΠγγβοϑβί. περὶ ἀπις. Τισσαφέρνης δὲ 
οὐκ ὥμγσε μὲν τοῖς περὶ Ἐλέαρχον ; "Τὶ δαὶ ὃ βα- 
σιλεύς ; οὐχὶ καὶ τοὺς βασιλείους ϑεὺς, τὴ τὴν δεξι- 
ἂν ἀπέξειλε; Ὁ. 640. εὐ. ογεοὶ. Ἡπς 
Ῥουποηΐ οἰϊατη Οἰδβιῖθ νοῦ ἴῃ εγϑῖο. 
6. 8, Καὶ ᾿Αμόργην φίλον τότοις, τῶν δεξιῶν 
ἐμδαλλομένων, ἐποίεϊτο, καὶ ἀλλήλοις. 864, 
4}115 ααοαπο σοηΐθι5 σπο ἤάργη ἀδηάϊ 
ΔΟΟΙΡΙ Πα απ16 ἸηοΥΘ μὰ ΟὈΒΟΥ ΔΙΊ. {1556, 
ΘΙ Π 6. ἰογὰ Ιαϊοΐ, 

ἀ Ἦ μὴν] Η: Ραχίοι]α ἴῃ ἡαγο)υταηάο 
βορὰ οἵ ροί 5βι πὶ τγορουπηΐυγ. Τὰ 
αρυά ἸΝΝοβίσυμῃ, 110. 2. Ὁ. 117, ἀλλὰ σὺν 
ϑεὼν ὅρκῳ λέγω, ἤ μὴν ἐμοὶ δοκεῖ Κῦρος, ὅτο. 
ΕΠ Ῥαββίτῃ 841101, ϑιυἱάδ5, Ἢ μὴν" ὄντως δή" 
Θὑἱϊ ποὺ δάίουί χορ υη: ἪὌμνυμε τοὺς 
βασιλείης ϑεοὺς, ἦ μὴν ἠγὼ ὑμῶς σώσω. ΑἸίδ, 
ἄδθιῖε Βυάαῦθ, Ἐλδάοιῃ Του θυ 
7υγῆβδο πα ϊσαίαν ΕΓ ΘὉ. Υἱ. 14. Ἢ μὴν εὐλογῶν 
χὑλονήσω σε, ἃ. ὅσ. ὉΠῚ τηλ]ὰ ὕουα, ὙΠ, 
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ἐὰν ἐμπεδῶσιν ἃ λέγϑσιν, ὡς Φίλοις χαὶ πιςοῖς "χρήσεσθαι αὐ- 
σοῖς, ὡς μήτε ἹΠερσῶν μήτε Μήδων μεῖον ἔχειν παρ᾽ αὐτῷ. 
Καὶ νῦν δ᾽ ἔτι ἰδεῖν ἐξιν Ὕ ρκανίος χωὶ πιστευομένος κωὶ ἀρχὼς 
ἔχοντας, ὥςπερ καὶ Περσῶν χαὶ Μήδων οἱ ἄν δοχῶσιν ἄξιοι 
εἵνωι. 

Ἐπειδὴ δ᾽ ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ σράτευμα ἔτι φωτὸς ὄντος, 
καὶ τοὺς ὙὝ ρχανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, ἵνω ἅμω ἴοιεν. ΟἹ. 
μὲν δὴ Πέρσαι άντες, ὥςπερ εἰχὸς, εὐθὸς ἔξω ἦσαν, καὶ Τιγρά- 
γῆς ἔχων τὸ ἐαυτὸ ςράτευμα". τῶν δὲ Μήδων ἐξήεσαν οἱ μὲν, 
διὼ τὸ παιδὶ Κύρῳ ὄντι παῖδες ὄντες Φίλοι γενέσθων οἱ δὲ, διὰ 
σὸ, ἐν ϑήρωις συγγενόμενοι, ἀγωσθῆναι αὐτοῦ τὸν τρόπον οἱ 
δὲ, διὼ τὸ χάριν εἰδέναι ὅτι μέγαν αὐτοῖς φΦόξον ἀπεληλαχέ- 
γνῶ! ἐδόκει" οἱ δὲ, χωὶ ἐλπίδας ἔχοντες, διὼ τὸ ἄνδρα φαίνεσθαι 
ἀγαθὸν, καὶ εὐτυχῆ καὶ μέγαν ἔτι ἰσχυρῶς ἔσεσθαι αὐτόν" οἱ 
δὲ, ὅτε ἐτρέφετο ἐν Μήδοις, ὃ εἴ τινι ἀγαθὸν συνέπραξεν. ἀντιχα- 
ρίζεσθα; ἐξούλοντο" (πολλοῖς δὲ σολλὼ διὰ Φιλανθρωπίαν πα- 
ρὺ τοῦ πάππου ἀγαθὰ διεπέπραχτο) πολλοὶ δ᾽ ἐπεὶ τοὺς ὝΡ- 
χανίους εἶδον, χωὶ λόγος διεδόθη ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ σολλὰ ἀγα- 
θὰ, ἐξήεσαν καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἕνεχα. Οὕτω δὴ χαὶ Μῆδοι 

105 δἵ διηϊσογαηι δὲ παογιηλ ἠοηυίγμηι ἰοσο παθἰταχαμα, αὐ ἀδίθυιουὶ ρα 56 
ΘΟ Οἢ6 ὨΟῊ οβϑθηΐ, αυᾶτῃ νοὶ Ῥοβε νεὶ Μίθαι. Αἰαὰδ πᾶς δἔϊαπη ᾿θηηρ65- 
ταίθ ν]άογο δβί, οἱ ἤάθηι Η γγοδηῖ 5 Πάρου] εἴ βοβάθιη τηδριβίγαϊυβ σθγθγρ, αι6- 
τηδαϊηοάδηι αὶ ἀθ παΐϊΐοπα Ῥουβάγαηι οἱ ΝΜ θάοχιπ ἐξϑαίοπι ἀἰσηὶ νἹ θη 6556, 

Ογψνιιδ, ροβίθασαδμ οορηαΐιιπη οϑβθί, οορὶαβ θαπιχῖξ, οἂπη δάθας Ἰυσογοῖ, 
ἠπδδίίααθ Εγγοδηΐοβ ορροῦῖνῖ, οὐ απὰ ρῥγοοἰβοογοηΐῃγσ. Αο Ῥδγβὲβ φυϊάθμι 
ἘΠΙνοΥϑὶ, σθαι ρᾶγ ογαῖ, βίαϊ᾽πι οαδέγὶδ ἐρυθα!θθαηΐιν, οἱ ΤΊΡτ 65 ἐξίάοηι βυιϊβ 
οὰπῃὶ ΘΟΡ115: Μοάογαην απΐθηι 4}1}, χα μαθγὶ οπὶ ΟὝΤῸ ῬΌΘΙΟ Διη]οἰ τα πὶ 
οοπίγαχθγαηΐ, ργοαϊθγο : 8}}1,) αι οὐ 60 ἵπ νη οηθ115 σΟΠϑιδί 1 η6 
ΘΟΏΡΥΘΒ5], ΠΊΟΥΘΒ ρ51115 ὉαΠΑΪΓΑΓΙ {5βθηΐ : 8111, ααδα σταΐϊατη 1051 μᾶθογοηΐ, 
4] χτηθίμτη οἷβ ἱησϑηΐθιη ἀθρα 1558 νἹ ἀογθίμτ : 4}1}],) 5ρ6 οοποορίᾷ, ααδὰ Ονψγις 
ΝΙΓΕΠ. 856. ντταΐο ργεοαϊταπὶ Ργοθογοῖ, δὰπὶ ϑίϊδμη [8 θὰ να] ἀέηϊι6 τπᾶρηιπὶ 
ἉΠΠΌΔη40 Γαξιγαπη : 4}}} νοτὸ, 51 απὰ ἴῃ 56, ἀσπη ἀραιὰ Μράοβ θαμσαγθίιγ, 
ὁοοηίαϊογας θοποῆοία, ΡγῸ ἢἰδ ν]οἰββὶ πὶ δὶ τα πὶ σγαΐδηι ἴδοονο νοϊθμαπί : (οἱ 
15 δαρηθ γηυα σοχητηοάα, ἡ: δ᾽ 5 ογαΐ Παπιδηϊία5, ἀρια ἀνὰπὶ σοηΐδοθ- 
ταῦ) τα 1 οἴϊαπη, οὔτω ΕΠ Υγο  ΠἶΟ5 σουηθγθηΐ, εἰ ΤΌΠΟΣ δϑβοὶ αἰ αἰτβ, ἄος δὰ ἡ 
λα Ὀοηὰ οὐδ ἄϊιοθ5 ἕαΐαγοβ, {ἃ ᾿ρϑᾷ 46 σαυβᾶ ργοβοιβοθδηΐαν, υἱ αἰϊχυϊὰ 
ὉΟΠΒΘΠΠοΓθηἴυ. Αἴηπο ᾿ὰἃ ἐασένηι, τὸ οἰ ΜΘΟῚ ῬΓΌΡΘ ὉΠ ν υβὶ ργοαγθηΐ, 

εἰ Ἐχβηη. ον δὲ ὑεηδάϊορηδ, ο. Ἡδοϊὼβ Ὁ ἘΠ τινι, δζ6.} 51. δαϊῇ, φιοβ νἱάϊ, ογὰ- 
ΒεΖα: Οεγίὲ, δια. Ὧ65: 4αογαμι ἰδιηθ ΤΠ] ΓΒ η05. ἀδηΐ εἴ τι 

ἃ Χρήσεσθαι) ϑ'(ΘρΠαΠιι5, ἔθ πον ἀγαθόν τῷ συνέπραξεν. ΜΒ. δυΐοηη ΒΟΑΪ. εἴ 
αἰίψας οὐϊάέγο χρήσασθαι. ϑοἃ ΠΠΙογαπιὶ τινὶ ἀγαθόν τι συνέπραξεν. Αἱ ΠΙΠΙ 65ΐ, φυ δὰ 
αΐογαθο τοοορίαμῃ ἰθοϊϊοηθηι ἰδ αἵ, οάτη- ἰδοϊοπθιῃ νυ]σαίδηι ἰΟ0Ὸ ΣΠΟΥΘΆΓΤΏΙΙΒ. 
4116 58[}5 ποηΐαν ΜΙ 5. Βοα!. οἵ οαϊίο Ἐτοη. 
δὲ τϑϑ ἴρεα συϊδοτὴ ΠδρΊ οί - 

» 

τ ΜΡ ΜΉ τον Ὁ“ 
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σχεδὸν ἅπαντες ἐξῆλθον, πλὴν ὅσοι σὺν Κυαξάρει ἔτυχον σκη- 
νῶντες᾽ ὅτοι δὲ χωτέμεινων, καὶ οἱ τότων ὑπήκοοι. Οἱ δὲ ἄλλοι 
πάντες φαιδρῶς χωὶ προθύμως ἐξωρμῶντο, ἅτε οὐκ ἀνάγκη, 
ἀλλ᾽ ἐθελούσιοι καὶ χάριτος ἕνεκω ἐξιόντες. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἔξω 

ἦσαν, πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Μήδους ἐξελθὼν ἐπήνεσέ τε αὐτὰς. 
χαὶ ἐπύηξατο, μάλιςα μὲν ϑεὸς αὐτοῖς ἵλεως ὄντως ἡγεῖσθαι 
χαὶ σφίσιν, ἔτειτα δὲ κωὶ αὐτὸς δυνηθῆναι χάριν αὐτοῖς ταύτης 

σῆς προθυμίως ἀποδοῦνωι. Τέλος δ᾽ οὖν εἶπεν ὅτι ἡγήσοιντο 
μὲν αὐτοῖς οἱ πεζοὶ, ἐχείνες δὲ ἕπεσθαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐκέλευσε" 
χαὶ ὅτ ἂν ἢ ἀναταύωνται ἢ ἐπίσχωσι τῆς πορείας, ἐκέλευσεν 

οὐτοῖς πρὸς ἑαυτὸν παρελωύνειν τινὸς, ἵνω εἰδῶσι τὸ ἀεὶ χαίριον. 
ἜἘλ τότϑ ἡγεῖσθαι ἐχέλευσε τὸς Ὕ ρχανίαες. Καὶ οἱ ἠρώτων, 

Τί δὲ ἐκ ἀναμένεις, ἔφασαν, τὰς ὁμήρϑς ἕως ἂν ἀγάγωμεν, ἵνω 
χαὶ σὺ ἔχων τὼ πιςὼ παρ᾽ ἡμῶν πορεύῃ ; Καὶ τὸν ἀποκρίνασθαι 
λέγεται, ᾿Εννοῶ γὼρ, φάνωι, ὅτι ἔχομεν ὥάντες τὼ πισὼ ἐν 
ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ ταῖς ἡμετέραις χερσίν. Οὕτω 
γὰρ δοχᾶμεν παρεσχευάσθαι, ὡς, ἐὰν μὲν ἀληθεύητε, ἱκανοὶ εἶναι 
ὑμᾶς εὖ ποιεῖν" ἐὰν δὲ ἐξαπατᾶτε, οὕτω νομίξομεν ἔχειν, ὡς 
μὴ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμῖν γενέσθωι, ἀλλλὼ μᾶλλον, ἐὸν οἱ ϑεοὶ βάλων- 
σαι, ὑμᾶς ἐφ᾽ ἡμῖν γενήσεσθαι. Καὶ μέντοι, ἔφη, ὦ Ὕ ρχάνιοι: 
ἐπειδήπερ φατὲ ὑςώτες πορεύεσθαι τὸς ὑμετέρες, ἐπειδὼν ἴδητε 
αὐτὰς, σημαίνετε ἡμῖν "ὅτι οἱ ὑμέτεροί εἶσιν, ἵνα Φειδώμεθα 

οχίγα 605, αυϊουηαθθ Ογάχανὶ ἰοσιὸ ογδηΐ Ομ ΘΥΏΔ 165 2 ἢ ΘΠηΪΠῚ, οἰμπὰ 
50] 6 (5 πη ροΥῖΟ 8110, πιὰ πο θαπί. (Οφοῖου: μη 65 186115 ἉΙδουθυβαια δηϊηηῖς 
1ΠπῸ ῥτγοίδοί: ϑαηΐ, υἱροία αὶ ποη σοδοῖ!, 56 βροπῖθ 58 ργαϊ ποδηθίαιο 
5βίυαἀϊο ργοάϊγοηί. (ὐπὶ νϑγὸ ͵8πὶ ΘρΊθϑϑὶ θβϑβθηΐ, ρυϊπηὰτη Μί6αο5 δα, 115- 
46 ςοἰἰαυάαἰ5. ργδοδίῃ5 6βί, τπαχίμηθ αὐ!άθηα τ ἀ11 ργορ ] οἱ 10.515 δἱ βἱθὶ 
ἀὐισο5 Ἵββοηΐ, ἀθιηάθ αἵ οἱ 'ρῃ56 χαίτη 115 Ῥγο Ποὺ βίπαϊο γθίδγγθ ροϑββοί. 
Ταπάεσην ρμϑα 65 ργ υγοβ ἀἰχὶῖ, (ται οσὰπὶ δαῖ5 ᾿ρϑὶ βεαυθγθηΐαν ἱπιροτὰ- 
Υἱῖ : ἂς υ0] νεῖ γεαυϊοβοογθηΐ νοὶ ἴῃ ᾿ΠΠΘγῸ ϑθ5ἰβίογθηϊ, ργϑοοθρὶΐ 115 υἱ δά 
56 αὐἱάαπι 6αυ15 Δἀνοπογοπίιν, αὐ ααϊαὰ ῬτῸ (δπηροτα απο θοὲ βουὶ οροτίογοὶ 
ςΟΡΠΟβΟρΓθηΐ, 

ϑεσαηδὰπι Πεδς [5511 Η γγοδηΐοβ ργῖγο. - Εἰ ῚΠῚ ἱπιουτοραηίοα, ΟἿ ποθὴ 
Ἐχρθοίδβ, ἱπαυϊαηί, ἄοποςο ο"51:465 δα ἀποάπηιϑ, υἱ οἵ τὰ 46 ρἱρπουῖραβ ἂ ΠΟΙ Ϊ5 
Ῥγΐμδ ἀοοορίῖ5 ργοσυθϊαγὶβ ἢ Ουγιιδ δὲ τοβροπα 556 (θείαν, ΕἸ χα! 46ηι σορίίο, 
τριαυϊξ, ΠΟΒΙΓΙ5 'π ἀηΐπηἷ5 πηδη θυβάμα Ποϑίγἰβ Ποῖ 05 οπηπθ5 ΠΆΡΘΟΙ Ὀἱρηογᾶ. 
ϑ1. δηΐτη ἱπβίγιοιξ ποῦίβ νἱἀδιησγ, οἱ, νογὰ 581 ἀἰοαίῖβ, πο 5 δάϑὶς βθπθῆς!ς 
νῸ8 δὐβοίοπαϊ (αουα5 : 5 ἔγαυάθ υἱἱἱ νθ "15, ἰὰ πο5 σοιηραγαίοβ οχἰβίϊπια- 
ταῦ, υἱ τηϊηἰπὸ Π05 ἱπ ροίοδίαίο γοβίγβ, 56, νοβ ροι([ὰδβ ἴῃ ποϑίτδ, 4115 νοϊθη- 
τἰθι8, (αζυτΊ 51εἴ8, ἘΠῚ νογῦ Η γγοδηΐὶ, αἷΐ, φυϊα ροδίγοπιο ἰοθὸ ψεβίγοβ ρῖο- 
Βοῖβοϊ ἀϊοϊτ15, υἱδὶ 6ο5. υἱάογιεῖβ, βιρη σαία ὩΟθ15 11105 6586 νοβίγοβ, 115. υἱἱ 

ἃ Ὅτι οἱ ὑμέτερο Α αυϊδυθάοφχη ΠΡ τῖΒ Μϑ. Βοά]. Βίορμδηυβ οἱ 1,οποίανίαβ, φυὶ 
ἈΓΕΙΟΌ 5 1δίς : ΠΠ]πὶ δυΐθτη ργσθδίαηε Ἰδτωθὴ 111 ποίατα Δρρυβιογαηί, 85:6, ποῖ 
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αὐτῶν. ᾿Αχόσῶντες ταῦτα οἱ Ὕ ρχανιοι, τὴν μὲν ὁδὸν ἡγοῦντο, 
ὥςπερ ἐχέλευε, τὴν δὲ ῥώμην τῆς ψυχῆς ἐθαύμαζον" χαὶ οὐχὶ 
φὸς ᾿Ασσυρίες, ἐδὲ τὸς Λυδὸς, ἐδέ τὸς συμμάχϑς ἑαυτῶν ἔτι 
ἐφοξὄντο, ἀλλὰ μὴ παντάτιασιν ὁ Κῦρος μιχράν τινῶ ἑωυτῶν 
οἴοιτο ῥοπὴν εἶνωι χωαὶ παρόντων καὶ ἀπόντων. 

ΤΠορευομένων 'δὲ, ἐπεὶ νύξ ἐγένετο, λέγεται φῶς τῷ Κύρῳ 
. χροὶ τῷ σρατεύμωτι ἐκ τῷ ἐρανᾷ προφονὲς γενέσθαι. ὥςε πᾶσι 
φρίκην μὲν πρὸς τὸ ϑεῖον ἐγγίγνεσθαι, άρσος δὲ πρὸς τὸς πο- 
λεμίες. Ὥς δὲ εὔξζωνοί τε καὶ τωχύ ἐπορεύοντο, εἰκότως πολ- 
λήν τε ὁδὸν διήνυσαν, χαὶ ἅμα κνέφαϊ πλησίον γίγνονται τῷ 
τῶν Ὕ ρχανίων ςρωατεύματος. ὩὭςς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἄγγελοι, λέ- 
γϑσι τῷ Κύρῳ ὅτι ὅτοί εἰσιν οἱ σφέτεροι" τῷ τε γὼρ ὑςάτες 
εἶναι, γιγνώσκειν ἔφασαν, καὶ τῳ πλήθει τῶν πυρῶν. Ἔχ τότε 
πέμπει τὸν ἐτεέρὸν αὐτῶν πρὸς αὑτὸς, προςτάξας λέγειν, εἰ φί- 

λοι εἰσὶν, ὡς τάχιςω ὑπαντῶν τὼς δεξιὼς ἀνατείναντας. Συμ- 
πέμπει δέ τινὰς καὶ τῶν σὺν ἑαυτῷ, κωὶ λέγειν ἐκέλευσε τοῖς 
Ὕρχανίοις ὅτι ὡς ἂν ὁρῶσιν αὐτὸς προςφερομένες, ὅτω χαὶ αὖ- 
φοὶ "ποιήσοσιν. Οὕτω δὴ ὁ μὲν μένει τῶν ἀγγέλων παρὼ 
Κύρῳ, ὁ δὲ προςελαύνει πρὸς τὸς Ὑ ρκανίες. 

ὖ, ἴω 3 ν Ὁ 7 Ν ς ’ ξ “ [τὴ ’ 

Ἐν ᾧ δ᾽ ἐσχότει τὸς Ὕ ρχανίδς ὃ Κῦρος ὅ,τι ποιήσοσιν; 

ῬαϊοδιηθβΒ. Ἦδοο οἴ αὐ ϊββοηὶ Η νυ Δ η11, οἱ Ῥγεθαπο ᾿πουῖὶβ 56 ἄπσος 
Ὀγεβίαρθαηίΐ, απειηδαϊηοαδηι πη αἀϑγαΐῖ, οἵ δηΐμη! γοῦν Δ ΠΓα θδηΐαῦ : Π6- 
{μπ16 8 πὶ ΑΙΒΒΨΤΙΟΒ ποαπ6 ἔχγάο5, ὨΘΘΊ6 Β06105 ᾿ρΒΟΥΙ ΔΩ Ρ 115 τη πδθδηΐ, 
564 λοο ρα πὸ Οντῖβ οἸηηἸηὃ ῬΑΥ ΠῚ ἴῃ 0515 ἹΠΟΠΙΘὨ βιζαηη ΘΧ β 1 Π)8- 
γαῖ, 5ῖνο δὲ δάθβδβδθηΐ βῖνθ δρθϑϑϑηΐ. : 

Οὰπι δυΐθηι, 15. ρτορτθαϊθηίθι5, ΠΟΧ δαροι ββοί, ἰγααϊτμ οϑί, Ουτο οἱ 
δΧχϑγοῖτα! ἰποθη ΟἰαΓΙββίτηδ πὰ σοοΐο ἀδίδμη ἔμ1556, ψίὸ ἐαοξμης αἰ ἴῃ δηϊηι5 
ομληΐππι φιΐαηδ ἈΟΥΓΟΥ αγρὰ Ὠιπηθη αἰ νπιπ), δὲ ἴῃ Βοβίθϑ σοηΠἀθηξία π85- 
ὁοχϑίαγ, ΕΠ ααϊὰ ΘΧρΘαΙ οοἰουόγαιιθ ρογρογθηΐ, ΠλΪ Γι] ΠΟ δϑὲ δὶ ΠΙΡΏΠΣ Ὁ 
οοηΐδοϊθθοης ἰἴου, αἴχιθ ααὐδὸ οὗπι ἦρδο οΥ̓ΘΡιιβοα]ο ρτορο ἃ Η γγοδηϊογη) 
σΟρ 5 αθογαπί, [ἃ οἂπι Ὠυηεῖ! απἰπιανευ  ββθηξ, Ουγιπὶ ἀοςοηῖ, μο5 6556 
50ΟΒ : ΠᾶΠ ἦοο εἰ ἱπά4ὸ 56 ᾿ῃ[6]]Προγα αἰθθαπηΐ, φαὰ Θϑβθηΐξ αἰ 1 η}}, δὲ 46 ἱρη]- 
ἀπ χα] τα. Γαπι ϑογὰπὶ Αἰΐθγαμι δ ᾿Ρ0505 ταϊτΐ, Τα θέΐααθ αἀἴσογθ, υἕ 
51 φμΐάρηι οβϑϑθπὶ διηϊοὶ, αυὰτμη οδἰοεσιπηὸ 500] (8 ἀθχίνῖβ ΟΟΟΙΓΓΟΧΘΠΐ, 
ιυοβάδπι φίϊατα βιοσαμῃ απὰ τϊἰϊ, φαῖδμδ ρυεοοῖρις Η γγοδΠ115 ἀἸοογθηί, ἴω- 
ΤΟΓΌΠ αὐ ἱρ5ὶ θοάθμ 56 βϑυθυθηΐ πη060, 400 605 δ( 56 ἴδγτὶ ν]ἀθγοπί. Αἴ 
᾿ϊὰ πυιπίίι5 αἰΐον ἀρὰ Οὐγατα πηαποί, δ᾽ δὰ Ἡ γγοδηῖοβ θαι ργονθῃπιι. 

Τηϊογοὰ νογὸ, ἀμ πὰ Η νΓοδηὶ: ἕαοίυγὶ θϑβϑηΐ οοηβιἀθγαθαΐῖ Ονὐγὰβ, ΘΧθυ- 

τηϊηὶβ ῥἰδοοθῖ δυο] ι5 μος ἴῃ ἴοοο Ῥοβί 18, 8. ἸπΠοιήσεσιν] ἴῃ ΠΟΠΏ.]}115 ᾿ἰυγῖθ ἸΘ σι ας 
ααὰπι πὶ ἰδίο ρϑαυϊὸ ροβί βθαιθηΐ, λέγωσι ποιήσωσιν. Αἴ ΒίορῃδηὰΒβ οἱ θυποϊαν!5 
τῷ Κύρῳ ὅτι τοί εἰσιν οἱ σφίτεροι οἴιγη 46 Ὠὰς οἸηηϊηὸ γϑοίδ βου ρβθγαηΐ ποιήσωσι, αποά 
Ἰοοιίΐοπθ, οἱ σφέτεροι, ὨᾺ. χτηονοαηίας ΜΒ, οἴϊδιη Βοᾷ]. Ἔχ ῃϊθοί, ; 
᾿πἴ65, ΤΠ απ, οἱ ὑμέτεροι, οὐ οἱ ἔττιϑ ἃ ΒΟ τοῖ- 
ἴΑ558 ὙΣΒΉΪΓΙΓ. ΄ 
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ἐωέςησε τὸ ςράτευμοα" χωὶ παρελοαύνοσι πρὸς οὐτὸν οἱ τῶν Μή- 
7 ᾿ δὼν προεςηχότες χωὶ ὁ ᾿Γ᾿ιγράνης, χωὶ ἐρωτῶσι τί δεῖ ποιεῖν. Ὃ 

δὲ λέγει αὐτοῖς, Τ᾿ ὅτ᾽ ἐςὶ τὸ πλησίον Ὕ ρχανίων ςράτευμω, καὶ 
οἴχεται ὁ ἕτερος τῶν ἀγγέλων πρὸς αὐτὰς, καὶ τῶν ἡμετέρων 
σιϑὲς σὺν αὐτῶ, ἐρῶντες, εἰ Φίλοι εἰσὶν, ὑπαντῷν τᾶς δεξιὼς 
ἀνατείναντες πάντας. ᾽Εὰν μὲν ἂν ὅτως ἴωσι, δεξιῦσθε αὐτὸς 
χαθ᾽ ὃν ἂν ἢ ἕχατος, κωὶ ἅμω Φωῤῥύνετε᾽ ἐὼν δὲ ὅπλο; αἴρωνται,. 
ἢ φεύγειν ἐπιχειρῶσι, τότων, ἔφη, ττὐρώτων εὐθὺς πειρᾶσθε μη- 
δένω λείπειν. ὋὉ μὲν τοιωῦτω παρήγγειλεν: Οἱ δὲ Ὕ ρχόνιοι 
ἀκόσωντες τῶν ἀγγέλων, ἥσθησον τε, κωὶ ἀνωπηδήσωντες ἐπὶ 
τὸς ἵππδς παρῆσαν, τὼς δεξιὸς, ὥςπερ εἴρητο, πρὸτείνοντες" οἱ 
δὲ Μῆδοι χαὶ οἱ Πέρσαι ἀντεδεξιῶντό τε αὐτὸς καὶ ἐθώῤῥυνον. 
Ἔχ τῦτο δὴ λέγει ὁ Κῦρος, Ἡμεῖς μὲν δὴ, ὦ Ὕρχάνιοι, ἤδη 
ὑμῖν τιιςεύομεν᾽ καὶ ὑμῶς δὲ χρὴ πρὸς ἡμᾶς ὅτως ἔχειν. Τῶτο 
δ᾽, ἔφη, ἡμῖν πρῶτον εἴπατε, ὁπόσον ἀπέχει ἐνθένδε ἔνθω οἱ ἀρ- 
χαί εἶσι τῶν πολεμίων, καὶ τὸ ἀθρόον αὐτῶν. Οἱ δὲ ἀπεκρίναντο 
ὅτι ὀλίγῳ πλέον ἡ πωρωσάγγην. Ἑντοωῦθωῳ δὴ λέγει ὁ Κῦρος, 
Ὁ Ἄγψετε δὴ, ἔφη, ὦ ἄνδρες ἸΤέρσαι χαὶ Μῆδοι, καὶ ὑμεῖς 
“ὦ Ὕρχανιοι, (ἤδη γὼρ χαὶ πρὸς ὑμᾶς ὡς συμμάχες 
“ χαὶ χοινωνὸς διοιλέγομο!ι) εὖ χρὴ εἰδένωι νῦν ὅτι ἐν τότῳ 
ἐς ἐσμὲν, ἔνθα μωλοακισάμενοι μὲν, πάντων ἂν τῶν χαλε- 
(ὁ χωτάτων τύχοιμεν (ἴσωσ; γὼρ οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ἃ ἥχομεν) 
“ἣν δὲ χωτὼ τὸ χωρτερὸν -ἐμξλόμενοι ἴωμεν ῥώμῃ καὶ ϑυμῶ 

οἰζαπη βυ βἰβίουθ [1551 5. δὲ οιιπὶ δαθααϊίαμί ρου ϊηοῖρε5. Μίραοιιπη οἱ ΤΊρΡΥδηΘ5, 
εἰ αυἱὰ ἐλοϊοηάταη 51 Ἰηϊουγοσαηῖ. {116 αἰτοπὶ αἰεὶ: 115, Ασιηθη πος ρῥγοχί- 
πιὰ ΕΗ γτοδῃ!ο π οβί, οἵ αὶ ΘῸὸ5. ποητου ἢ} αἰΐον ΔθΠ, οὐμιαθθ μος ἀθ 
ΠΟΒΙΓΙ5. ΔΙ 1αα]. ΤΟ ὨΓΓῚ 608, υἵ 51 χεΐείοηε ἀνΌ οὶ 5ιηΐ, 510} {15 ἀθχίγα οσςγ- 
ὙΑΠξ ΟἸΏΠΕ5. (ἸαρΡΙΌΡΙοΓ 5ἱ ἴσο ΠΟ Ὁ ΔΟΟΟβΟΓΙηΐ, ἀοχίγα5. 615 50 4α 56 Ὲ6 
“Ἴοφο ροιτῖριίθ, βἰππί!πθ δηϊπνθτη 1ρ515. ΔΘ 16 : βίη. αὐτὴ Θχρθαϊουϊηΐ, αὐΐ 
ἔαρατα τηο  ἸΔηίιν, ἀἀΐθ ΟροιὯΠ), αἰΐ, πὸ αἱ ἐχ ᾿οϑέϊμηι ᾿Υϊμηβ. Πΐβοθ ΒΌροΥ- 
851:, ἘυΪυβιποάϊ φιεοάσηι ρτοἰριοραΐ Οὐδ; Ἡ γγοδη1 νογὸ Ὠτιητο5. σὰ 
υ ἴδβθηΐ οἵ σαν 81 βιιπί, οἱ δαὶ οοἰορέο7 ΘΟΠβοθβἷ5 Δα ποναηΐ, ἀοχίγαβ, υἱὲ 
ἀοπιυιηιίίαίαπι ἤπογαΐ, ὑγοϊθπ ἀθηΐοβ : οἱ Μ|οαἹ ἂὸ Ῥουβοὸ ἀθχίγαβ ν] οἰ βδίπι 115 
Ρογσοραηξ, ἴαιθ ῬΌΠΟ 605 ἈΠ ΠΊῸ 6556 ᾿πθθθαηί. ἰδοίηαο ὕγτγυϑ, Νοὸβ αυϊ- 
ἄδπι, ̓ παυϊέ, ΕἸ γγσαηϊῖ, ΝΟ ]5 [8 π) πάοπν Πα θ πη ; ἃς νῸ5 δἰϊδῃη δοάθιῃ ἴηοο 
ἘΓΡἃ πο5 δὐΐδοίοβ 6858 ορογίοι, γογὰην μος θυ] ηνπι ΠΟΡῚ5 ἀἸοΙζθ, φαδηιπ 
ἰήης ἀἰδίος, ἐξ ἤοσιια υδὶ Ποβίϊασα. ᾿υϊποῖροβ, οἱ ἰοίθο δοιαὶ δυηΐ οορίο.. 
Πεϑροπάοτιης 1111, μαι !ὃ πιά ἰπίο να πὰ 5560. ραταδαηρᾷ, Ηὴς Ογτιαβ;, 
“Αρίτο, οὐρὸ, ἱπαιῖί, Ῥογσοο, Μοαΐ, οἵ νος. ΗΠ γγσαμὶῖ, (πᾶτπι νὸ5. οἰΐαπι ἰλη- 
“ ἀυάπι ΔΧ  ΠΆΓο5 οἱ βοοῖος ἐκ ]οαιιο Ὁ) οουὸ 7108. 5οἶγο ορογίοί, 60 ΤῈ5 ποβίγας 
“6556 ἴῃ ἰοθο, πὲ 5ἱ πιο τον γουηἰϑδύηιιο ἀράπιιβ, ργαν ϑδίπα απόρηαο ἡπαΐα 
δέ ποδῖβ ἐνοπίπγα 5[πί : (πόσιπι οπΐπὶ ᾿οβίοα. 4 ΠΑ ΎαΠ}} ΤΌΣ σατιδῇ, ππ6 αἶνος 
ἐς ΠοΥΪπιι5 :) 51Π ἰοτ5 νἱγῖ θεῖ ἱπσποη 65, ΤΟΥ ἰὸν ἀμἰποσόσιο Ποβίοβ δαρτοαϊο. 
Κσηητγ, ΠΠ σὁ νἹ ἀοθ εἶσ, φογαιη, βσνόγαιι (ἀρτε νου τπογθ Ὁ ΓΘρΡΟΥ χη 1} 

“; 
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“ ἐπὶ τὸς Ὡολεμίδς, αὐτίχω μάλω ὄψεσθε ὥςπερ δούλων ἀποὸι- 
ἐς δρωσκόντων καὶ εὑρημένων, τὸς μὲν ἱχετεύοντως αὐτῶν, τὰς 
“ δὲ φεύγοντας, τὸς δ᾽ ἐδὲ τωῦτω φρονεῖν δυνωμένες. Ἥττη- 
“ μένοι τε γὼρ ὄψονται ἡμῶς, καὶ ὅτε οἰόμενοι ἥξειν, ὅτε συν- 
“ἐ φεταγμένοι, ὅτε μάχεσθωι πωρεσκευασμένοι, χατειλημμένοι 
“ἔσονται. ἘΝ ὃν ἡδέως βολοίμεθα, καὶ δειπνῆσαι χαὶ νυχτε-- 
“ ρεῦσωι καὶ βιοτεύειν τὸ ἀπὸ τῦδε, μὴ δῶμεν αὐτοῖς σχολὴν 
“μήτε βελεύσασθοι, μήτε παρωσχευάσωσθοι μηδὲν ἀγωθὸν ἑαυ- 
“φοῖς, μηδὲ γνῶνωι πάμπαν ὅτι ἄνθρωποί ἐσμεν ἀλλὼ γέῤῥο: 
“ χαὶ χοπίδας καὶ σωγάρεις ἅπαντα καὶ πληγὰς ἥκειν νομι- 
“ζόντων. Καὶ ὑμεῖς μὲν, ἔφη, ὦ Ὕ ρχάνιοι, ὑμᾶς αὐτὸς Ζρο- 
“πετάσαντες ἡμῶν, ᾿ προπορεύεσθε ἔμπροσθεν, ὅπως τῶν ὑμε- 
“ἐ σζέρων ὅπλων ὁρωμένων λανθάνωμιεν ὁτιπλεῖξον χρόνον. Ἔει- 
“δῶν δ᾽ ἐγὼ πρὸς τῷ ςρατεύματι γένωμαι τῶν πολεμίων, παρ᾽ 
“ ἐμοὶ μὲν χκωταλείπετε ἕχαςοι τάξιν ἱππέων, ὡς, ἐσν τι δέη, 
“ χρῶμαι μένων παρὼ τὸ ςρωτόπεδον. Ὕ μῶν δὲ οἱ μὲν ἄρχον- 
ἐφες χοὶ οἱ πρεσθύτεροι ἐν τάξει ἐλαύνετε ἀθρόοι, εἰ σωφρονεῖτε, 
“ἥν μήποτε ἀθρόῳ τιν; ἐντυχόντες ἀποξιωσθῆτε᾽ τοὺς δὲ νεω- 
“ φέρους ἐφίετε διώκειν" ὅτοι δὲ καινόντων τῦτο γὼρ ἀσφαλέςα- 
ἐσον γῦν ὡς ἐλωαχίςος τῶν πολεμίων λείπειν. " Ἦν δὲ {τὸ 

» 

ἐς 1105 ΒΡ ἰσαγθ, ἀἰ1ο5 ἴαροτο, αἰϊο ηΘ δά δὸς αὐϊάθημ ΡΌ556 Δ ΠΪΠΊΟ5. ἷπ- 
{ξ το ηἀθῖθ. Ναχὴ νἱοἱ πὸβ. δαβριοἰθηΐ, οἱ πθαὰδ ἔουθ αὐ δανθηΐθησιβ οχἰϑίϊ- 
(6 γηδηΐθ5, ΠΟΘ ἴῃ ΟΥ̓Ιη65 αἰΒροβιεῖ, ἤθατ6 84 ραρπαπι ρᾶγαῖ! ἀθργθῃδηάθη- 
ἐ (γ, (Δ ΠΟ γοιη 51 ϑιιαν θυ οἵ ΘΟθΠδγ6 οἵ ποοίθηη ἤαη6 ΘΧΙΡΈΓΘ οὐ ννειδ 
“ἐ ἀθίποθρβ νοϊαμηιβ, πὸ ἀθιηῖ5. οἷβ ἀθ θυ ηαϊὶ οἴϊιηη, πϑαιθ ρα Πα αυϊά- 
“ἐ ᾳφιιδῃ), αοα ᾿ρ515. 6ΘΧ αι 511, οἵ ηὸ οἵπηϊηὸ δηϊμηδανθυίθηα! αυϊάθην αφυδὰ 
ἐς ΠΟΙΏΙΠ65 5:10} : 564. ΠΟ ηἰδβὶ βοιιία, οἵ σορίάδβ, οἵ 56.188, δὲ ρ]αραβ ν θη 5. 
(56. Ῥυΐθηί. Εὖ νοβ αυίϊάθηη, ΕἸ ΥΓΟΔΠΪ!, αἰΐ, νοϑιηθίὲ ΠΟ θ18. Ργεθίθπάθησο, 
(ἐ αῃτθοραϊίο, ψιιὸ νοβίυ]5. ἈΥΓῚΪ5 ΠΟΉΒΡΘΟΙ5 αἰιὰπι ἸΟΠΡΊ5ΒΙ ΠΟ τρηη θοῦ Ποβίοϑ 
ἐς (Π|6γὸ ροββίπηιιβ. γ᾽ ογὰπι δὶ δα ποβεϊαμη ΘΡῸ σοραβ Ῥευν Π ΤῸ, σοΠογίθην 
“ἐ ραᾳιιϊίαμη ἀρι χαθ 5ΙΠΡῸ τοὶ παυῖθ, αἴ Θογηλ ορογᾷ, δὶ αὐ οριιβ Πιρυϊί, 
“ἐ ἦρδο δριιὰ δχϑγοϊταπι ΤπΆΠΘΠ5 υἵατ. Υο5 δυΐθη Οαΐ ΟΥΪΠΟΙΡΟ5. οϑὲϊβ οἱ 
“ ξρξαῖο ργονθοίίουθϑδ, οὐ ἀἸΠΣ θ5 5ουν δι ]5. ΘΠ ΌΤΙ ρὈτοσθαϊίθ, 51 βαρ εἶδ, ας πὸ 
(ς Ἰῃ σοηίονίαβ ἤοβίϊιηι σορὶα5 ἀθ]αρϑὶ βϑὺ νἱπὶ γοροϑ Π}]ηὶ : ̓πΠΙΟΥ 5 ρογ- 
“( βϑαιθπαὶ ροιεβίαίθῃι ἰδοϊίε : 146 αὐἰθὺ λοδέθβ οοοἰάδηξ : πᾶπὶ ἰὰ (υ{55]- 
ἐγ πος ποεῖ. ΓΘ ροΥθ, αἴ Οχ Ποβέϊθιιβ αὰπι ῬαιιΟἰ ΒΒ ΠΟ. Βιιρουβεαα 
“ἐ γο παιϊδηλι5. (πα 51 δοοϊάαϊ (14 4ιοα τη} 5. δι νϑηϊῖ, ααΐ τοσαπ μοι - 

ἃ Προπορεύεσθε ἔμπροσθεν 511} ραπό ΙΘηῈ 5ο] οἰ π5, προςδραμὼν ἔμπροσθεν, ῥοιὰς 
τηοάο πλεονάζει Θά νου ἰ}) ἔμπροσθεν, [λπι6. 
ΧΙΧ, 4, Καὶ προὐραμὼν ἔμπροσθεν, ἀνέθη, ἔζο. 
Ἰίδαας ΒοΖᾶ ποη αἰιἀϊοη 8 οβί, ααὶ Οοι- 
ῬΙυἴοηϑὶ5 Ν. Τὶ. οἀϊτοη 5 οἱ ΜΒ. ουὐαβάδτηῃ 
οοὐΐοῖθ ϑαοίου αΐθ Ὠἰχιιβ, {τιϑίγάσιι ἀὸ 
ὈΪδοηδϑηλο αἀγουδὶὶ ἔμπροσθεν γηϊ Πἰ τη ὁ 1Π80- 

481, προδραμὼν ἔμπροσθεν, Διηρ] οἴ Πα απὶ 
Ρυίαν!, 

νυ Ἢν δὲ (τὸ, δ: 6.) ϑὶο ἴῃ Ρ]ον θαι δα εἰς 
εἰ ΜΙδίο Βοαὶ!. Ἰοριθαν δὲ ἀἰβ ρίαν ἢἰὸ 
Ἰοοῖιβ. Τιθαποϊαν!υβ δυίΐοσῃ ἀδξ, Ἣν δὲ πολ- 
λοῖς δῆ συμδεθηκὸς κρατῆσι, τὴν, ὅζο. ΑΓ πε- 
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“ἐ χολλοῖς δὴ συμξεξηχὸς χρατῶσι) τὴν τύχην ἀνατρέψαι γίγ- 
ἥγησαι, φυλάξασθαι δεῖ τὸ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τραπέσθαι ὡς ὁ 
ἐέσῷῶτο ποιῶν ἐχέτι ἀνήρ ἐςὶν ἀλλὰ σχευοφόρος, κωὶ ἔξεςι τῷ 
“ βολομένῳ ἤδη χρῆσθαι τότῳ ὡς ἀνδρωπόδῳ. ᾿Ἐκεῖνο δὲ χρὴ 
“γνῶναι, ὅτι θέν ἐςὶ κερδοιλεῶτερον τῷ νικᾷν. "Ὃ γὰρ χρῶ» 
“ἐτῶν ἅμω πάντα συνήρταχε, καὶ τὸς ἄνδρας, καὶ τὼς γυνοῖ- 
“χας, καὶ τὼ χρήματω, κωὶ πᾶσαν ἅμοω τὴν χώρων. Πρὸς 
“χαῦτω τῦτο μόνον ὁρῶτε, ὅπως τὴν νίκην διωσώσωμεν" ἐν γὼρ 
“ σαύτῃ καὶ αὐτὸς ὁ ἁρπάζων ἔχεται. Καὶ τῦτο ἅμα διώκον- 
“χες μέμνησθε, ἥχειν πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι φωτὸς ὄντος᾽ ὡς σκχότες 
“ἐγενομένθ ἐδένω ἔτι προςδεξόμεθα.᾽ 

Ταῦτα εἰπὼν ἀπέπεμπεν εἷς τὼς τάξεις ἑχώςες, χωὶ ἐχέλευ- 
σεν ἅμα πορευομένες τοῖς οὗὑτῷ ἕχωςον δεχαδάρχοις ταῦτω ση- 
μαίνειν" (ἐν μετώπῳ γὼρ οἱ δεκάδωρχοι ἦσων, ὥςε ἀχθειν) τὸς 
δὲ δεχαδάρχος τῇ δεχάδι ἕκαςον χελεύειν παρωγγέλλειν. Ἔκ 
πούτου προηγντο μὲν οἱ Ὕρχάνιοι, "αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων σὺν 

ἐς πηζατ) ΐ δγουίατηιβ ἑρϑογιηι ἰοτιαηδπλ, οανθπάιϊ δὶς, πὸ δα ργϑθδπὶ 
“ρ05. ΘΟΠίδΓΔΠΏΙΒ: πᾶπι αἱ ἢος ἴδοϊζ, ΠΟ. ΔΜ] ὰβ ΥἹΓ δὲ οὐ τηἶθ5, 5εα 
(( ΞΕ γοἰπατῖι8 οσαἷο, ἀἴα:6 ἢππς αὐοὺ υἱὶ πηαποὶρίμπι ἰγϑοίαγα σαν] σοὶ. 1]- 
ἐς Ἰυ ἀπΐδηη Ξοίαπηι5 ορογίοί, νἱοίουϊϑ πΊΠ1} 6556. ατιϑοβίποβίῃβ. Νᾷπι αἱ 
“ἐ ψίοοῦ δϑῖ, 15 βίπηι! οπηπϊὰ σΟΓΓΙΡΙ, εἴ νΊΓΟ8, οἱ τωι] 16 γ05, οἴ Ορϑβ, οἱ γϑρίο- 
“ἐς Ὥρῃι 5ιπηι]} πηϊνογβαη. Αὰ πο υπϊουπὶ {ΠΠππ6 ν]ἀοΐθ, υἱ ν]οίογῖαπι οη- 
ἐς ΞΘΥΨΘΙΏΙΒ : ααΐρρο αὐυᾷ οἴίδιη γαρίου 'ρ56. οοπίϊποίαγσ. Ηος αιοαὰθδ ἱπίοσ 
“ ρρυβοαιθηάαπι ΤηΘΙ ΠΟΥ 15, αἱ δα πιθ, ἀσπῃ δάθιις ᾿αοθὈ1, γράθατβ : ὨΆΙΩ 
“ἐ μοβίσιδμη ΓΟ ΠΟΘΌΓΕ» ἀοοοββουϊηΐ, ΠΟΙ] ΠΘ ΩΣ ἈΠ ΠἰἸὶι5 Δ ΠῚ 55ΕΧῚ βυμηῃβ.᾽} 
Ηφς Ἰοαυίυβ. υπυπηαιθιηηθ. 505 84 ογάϊηθ5. αἰμηἸϑιῖ, βιπηί!αιι6 βἀϊσιξ, 

αὐ 5δμο8 οὗται νϑηϊδβθηΐ, ἀθουνοη  θ 5 5.15 ῃδρο “μη 56 116 5Ιρση!βοδγθηΐ : (ΠΔην 
αυΐα ἰπ ἰτοπίθ ἀθουγοηθ5 ογδηΐ, αἰάϊγε ροΐθγαηι) ἀδουγιοπαπι νογὸ θα 6 
Ζαθεγοηΐ οαάδης ἀθουγῖθθ 5088 ἀθηυηίίαγο ϑθουπαά μη ἤδος δηϊουθάθρθαηΐ 
Ε γτοδηὶ!, ᾿ἴρ56 οἰπὶ Ῥοιϑἰβ ταθά τα) αρτηθιὶ ἸΘΠΘῺ5 Ἰΐον (ΔοἸθθαΐ ; εαυ!!έβαιθ 

606 856, ἤθααα τϑοερία αἰϊάδχη τηϊῃϊ αἵ- “οἰαθογοίιν.") Ἐ}ὰὺ5 δὐΐοτα ταὶ οὐΘὈγα 
τιάες Ἰεσίϊο. ϑέθρμδηι5 νουθᾶ ἰδία ἀθργὼ- βιηΐ ἰὴ Η!5ἴου 8 Ἔχ θρ]α, Ααϊ 818. Ὀ]ϊο- 
γαία, υἱ ορίηον, οχἰ βεϊτηδηβ, ἴῃ τηλυρίηθ ἄογ. 5ἴο, 110. 10: Ρ. 423, εἴ ῬΙαίοποιι ἀς 

Ὠἶ8. δ85 ἰδ! πὸ χοοῖε πὸ58. δὰ δηηο- 
ἸαοπΕ8, ἴῃ ααΐθι5 ἰδτηθη ἀο πος ἰοίο ἸοοῸ 
5ἰ!οπόάσπι εκεί, Εκο βαπὸ Μυτοίο ΠΠροηΐον 
ϑοσθοάστγοτη, αἱ [(8 ἸΙεκεπάθιν οοῦδαϊ, Ἔν 
δὲ ὃ πολλοῖς ἤδη συμδεδηκὸς κρατοῦσι, τὴν νίκην 

ἀνέτρεψε, Δ" δεῖ, τὸ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τρα- 
πέσθαι. πα δυΐθηῃ τὴν τύχην ΤΟΥΤῚ ροίαϑί, 
566 νίκην ΤΩΝ Μτγαίυϑ : οὐὐ8 Χ 56η- 
ἑοπῦδ ἢος ἀἰοὶς ὔγγυβ, “Ὅπυπη οἷβ οανθη- 
“ ἀσμὴη 6586, πὸ οὗτη φιρογίουεβ 6850 
“φωροτϊπέ, σοπγουίαμίυνῦ αἀ ρυφάσλμι, οἵ 
τ’ δὰ βροϊαπάα οσοσίδογυη) ΟΟΙΡοτα : 60 
“’ δῃΐπὶ τποάο γαν}18 σοπεκίθθο, αἱ ᾿οὗχμη 
 ἤατη νἱποουεηΐ, υἱοζογία ἰρεῖ9 ὃ τη η 0 }5 

Ἀερυῦ. 11. 5. ». 376. οὐϊξ. Θατῦ. (αὶ γετὸ 
Ἰοφογαηΐ ἣν Ῥγο᾽ ἕν, οἵ ἀνατρέψαι ῬΓῸ ἀνέ- 
τῴεψε, ἀἀἀἸ 4 1856 Ροβίοὰ ἀ6 5110 ϊπᾶ’ γίψνη- 
ται γ᾽ ἀΘ ΉΠΙΓ. 

ἃ Ὃ γὰρ κρατῶν, ὅ.6.1 δῖα ΑΙΟΧΑηΔοχ 
5105 δἰ τα, αἵ δογιαχη ἰηοἰΐαγοὶ ἀπίχηοϑ, 86- 
Ἰοσαίοϑ δϑί τα 65: οπμυῖα υἱοϊογῶ ραγαγή. 
Ουτί. 10. 3. ο. 106. ΕΠ Ογγὺϑ ἴα δηΐθα 
110. 2, Ρ. 112. 

Ὁ Αὐτὸς δὲ τὸ μέσον, ὅ...1] Μεάίαχη ϑδηδ 
Ῥο( βϑι πιὰτῃ ἴῃ δοὶθ Ἰοοῖιπὶ ῬΘΙΒΑΓΆΤα ῬΘΡῸΠΙ 
(οητιῖ586. ἀοσοί Χοηόρμοη, ἀναθ. 110. 1, Ρ, 
157. ᾿θϊἀειιααρ γα οπθῖα οἴϊαγῃ ἢ} 8 ὑτα- 
ἀϊ οοπϑαοίαἀηΐ5 :- Ονταυ ΘὨ1ΠῚ βαθεῖ 558 
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σοῖς ἹΠέρσωιϊις ἐπιορεύετο' τοὺς δὲ ἱππέως ἑκατέρωθεν, ὥςπερ 
εἰχὸς, παρέταξε. Τῶν δὲ πολεμίων, "ἐπεὶ σαφὲς ἐγένετο, 
οἱ μὲν ἐθαύμαζον "τὼ ὁρώμιενο,, οἱ δ᾽ ἐγίνωσχον ἤδη" οἱ δ᾽ ἤγγελ- 
λον, οἱ δ᾽ ἐξόων, οἱ δὲ ἔλυον ἵππος" οἱ δὲ συνεσχευάζοντο, οἱ δ᾽ 
ἐῤῥίπτον τὼ ὅπλω ἀπὸ τῶν ὑποξυγίων, οἱ δ᾽ ὡπλίξοντο" οἱ δὲ 
ἀνετηήδων ἐπὶ τὸς ἵππδς, οἱ δὲ ἐχολίνθν" οἱ δὲ τὼς γυναῖϊχωῶς 
ἀνεξίξαξον ἐπὶ τὰ ὀχήματα" οἱ δὲ τὼ πλείςε ἄξια ἐλάμβα- 
νον, ὡς διωσωσόμενοι, οἱ δὲ κατορύττοντες τὼ τοιωῦτο, ἡλίσκον- 
φΌ" οἱ δὲ πλεῖζοι εἰς φυγὴν ὥρμων Οἴεσθαι δὲ χρὴ χαὶ ἄλλα 
πολλά τε καὶ ποντοδαπὼ ποιεῖν οὐτός" πλὴν ἐμάχετο ἐδεὶς, 
ἀλλ᾽. ἀμαχητὶ ἀπώλοντο. ἸΚροῖσος δὲ ὁ Λυδῶν βασιλεὺς, ὡς 
“έρος, ἦν, τάς τε ᾿ γυνοῖχας ἐν ταῖς ἁρμωμάξαις προαπε- 
πέμψατο τῆς νυχτὸς, ὡς ἂν ῥίον πορεύοιντο χατὼ τὸ ψύχος, 
χαὶ αὐτὸς ἔχων τὸς ἱσπέος ἐπηχολόθε;. ἹἸΚαὶ τὸν Φρύγα ταυ- 
“σα φασι ποιῆσαι, τὸν τῆς σωρ᾽ λλήσποντον ἄρχοντα Φρυγί- 
ἂς. ὩὭὩς δὲ παρήσθοντο τῶν φευγόντων χωὶ χαταλαμξανόν»- 

ἴα αἰγτιθιααθ ἰαἴτ15, Οδὰι ΡαΥ ογαΐ, ἰηβίγποίοβ οοἸσσανι. (Οὐὗχη ἀυΐθηχ 1] Ππιχὶ5- 
βϑῖ; ποβίϊαγη 4}}} ορβίαραθυιηΐ εἰ αὐλὲθ σου ΠΟ ὈΔηΐαΓ, 4111 Ἰάτὰ ψμϊα ἀρογδΐμν, 
Θηϊ Δ ἀνουθθαπί : 8411 σορρογέα πη! αραηΐ, νοι γα θα ηΐιν 811], 4}}} 5οῖνε- 
Βαηΐ Θ61105: 8411 ναϑὰ σο  Πσοθδηΐ, Αἰ} εἰ Ἰπηοη 15. ἀυτηὰ ἀ 6} 1οἰοθαηΐ, 811] 
ΔΥΤΉΪ5 586 ᾿ΠΒ ΓΘ θα Ὴΐ 111 [ἢ ΘΟῸΟΒ ἰΠ51 16 δ ηΐ, 8111 ἴγθ ΠῸ8 οἷβ ἱπ]1Ο]θθδηΐὶ; 81] 
ἴῃ νϑ οι α ἸΧΟΥΘΒ προ Π θα πῇ : 111 γ65. ὩΠΆ ΧΙΏΝ ΡΓΟΙΙ βυμηθαηΐ, ἰΒ Π] 81 
δας σοπβογνϑίι, ἀοργο με  ἀθ δ ητον. 411, πὶ Πα  ὈϑπΠ ΑἹ γὸ5᾽ ἀοίοἀϊορδῃῖ : 
πηαχίπια νογὸὺ ρᾶγ5 ἰῃ ἤπισδὴν γαθὶγαῖ, ΑἸίὰ δὔανη Ὠγυἶτα ναυϊᾷαι ἔνια ἴδοῖ5- 
56 608 ΘΧΙ ΒΕ Δ Πἀτη 6βὲ ; οχίγα δἰ ππθίηι, απο πθτο ρυρπδθαΐ, 56 56 
ΡΥ Ιο ρουϊθαηῖ. σαθδιι5 ἀυΐθηι ἢν ἀουιπὶ ΤῸ Χ, Θὲ τ] Πογ65, ααδα δρϑίαβ 
εϑϑϑΐ, ποσῖια ΠαυΠδΙηᾶχὶβ ὈΥἐΘηϊβογαῖ, αἴ ἴῃ ΠΙΡΌΓΘ [Δ ΟΠΠΠ}5 16. Τα σογθηΐ, οἱ 
ἴρ56. οὑπὶ Θαυϊζαία παθδθηποραίαυ, Εἰδάθῃ οαπι ῬΏγνσθπι {Πππὶ ἔδοϊββθ 
Ῥεγθηΐ, αὶ δέω δὰ Ἠ]]οβροπίαπι Ῥηγυρίεθ πη ρογαραί. Μογὰμπι δὲ 

᾿ [ΌροΓΘ αποβάδῃη οἱ δ 56 Δ Π| ΡΘΥΥΘΗΪΓΘ 5ΘΏΒΟΣΠΐ, σοτη ουτο αὐϊα ἤθγοί, δι 

ΠΔΥΥΔῊ5, Θὰ γὰχ ἴῃ Ῥυθ ο αρογοῖ, δά αϊί ; 
καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ ἹΠερσικοῦ 
ςρατεύματος. Καὶ πάντες δὲ οἱ τῶν βαρδάρων 
ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦντο, νομί- 

ζοντὲες οὕτως ἐν ἀσφαλεςάτῳ εἶναι ἣν ἣ ἰσχὺς 
αὐτῶν ἑκατέρωθεν ἢ, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρῇ» 
ζοιεν, ἡμίσει ἐν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ ςράτευμα. 
Καὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς ἑαυτοῦ 
ςρατιᾶς ὅμως, ἕο. υδ ἰοοῦμη Χοπο- 
Ῥῃοπίδυχη γθϑροχίϑβο νἱάθῇιν . γγιαλνιι8 (6 
οχρϑά. 10. 2. Ρ. 714. Αὐτὸς δὲ Δαρεῖος τὸ 

μέσον τῆς πάσης τάξεως ἐπεῖχε, καθάπερ νόμος 
τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι τετάχθαι" καὶ τὸν νοῦν 
τῆς τάζεως ταύτης Ἐενοφῶν ὃ τῇ Τρύλλυ 
ἀναγέγραφεν. Ἰλὰμλ Τλογοῖὴ ὩΡΏΟΒΟΙΣ οἱ 
Τμαοϊληαβ, ἰῇ ἀϊαϊοσο 41 Πλοῖον ἢ Εὐχαὶ 
ΤΟΥ Πγ. ᾿Αλλὰ σὴ μὲν ἄργε τῆς ἵπταις Αυκῖ- 

νος δὲ ἐχέτω τὸ δεξιόν" ἑτοσὶ δὲ Τιμόλαος ἐπὶ 
τοῦ εὐωνύμε τετάξεται. Ἐνὼ δὲ, κατὰ μέσον, 
ὡς νόμος βασιλεῦσι τῶν Περσῶν, ἐπειδὰν, ὅτε. 
Ὁ. 941, εὖ 564. οὐ, Ῥαγ. 

ἃ Ἐπεὶ σαφὲς} 510 ἴῃ οαϊξ!5 ΟΥ̓Δ Πἰ Ὀ115 165] - 
ἰὰν. ΜΙ. δὐΐογα ΒΟΑΪ. ἀδΐ. ἐπεὶ φῶς ἐγένετο, 
ααοά οἱ οαἀϊπογιτη γηᾶγεῖη65. ΘΧὨῖθογε 
Βο!οηΐ, οἱ ρύϑ γοοθρίὰ αυϊάθιῃ Ἰθοίΐοπα 
Ῥἰδοοί, 

Ὁ Τὰ ὁρώμενα] ϑίοΡΠΔη5 Παθεΐ τὰ δρώμε» 
να, δὰ, αλγῃ γϑιϊηπἰμη 18, γΟ66 ἴῃ ΠΠΔΥΡὶ- 
ποθὴ τοϊθοίὰᾷ. ΐῃ οἱ ΜΩ͂, Βοάὶ. ἴῃ πηδγ- 
σἴηθ ἃσῃοβοὶί ὁρώμενα, ουἱ ἰἀτηοῃ ὙΠ] δἴδπὶ 
Ἰδοῖίοηοηι ὩΟ. ΡΟΒΙ Πα ΘΠ ἀδηλ ΘΘΩΒΌΠΙΩΙΒ, 

ὁ Τυναῖκας ἐν, ὅτο, 6 λαγυπαηιααὶ νἱὰθ 
εἰσ στ ΠΟΥΑΥ ΤΠ Π10, 3, Ὁ, 192. 
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'χὼν ἑαυτὰς, πυθόμενοι τὸ γιγνόμενον, ἔφευγον δὴ καὶ αὐτοὶ 
χατὼ χρώτος. Τὸν δὲ τῶν Καπποδοχῶν βασίλέω " καὶ τὸν 
σῶν ᾿Αραξίων ἔτι ἐγγὺς ὄντως καὶ ὑποςάντας ἀθωρακίςως 
Ῥχαταχοίνϑσιν οἱ Ὕ ρχανιοι. Τὸ δὲ πλεῖξον ἦν τῶν ἀποθα- 
γόντων᾽ Ασσυρίων χαὶ ᾿Αρωξίων" ἐν γὼρ τῇ ἑωυτῶν ὄντες χώρῳ. 
« ἀσυντονώτατα πρὸς τὴν πορείων εἶχον. Οἱ μὲν δὴ Μῆδοι χαὴὶ 
Ὕρχανιοι, οἵω δὴ εἰκὸς ἃ χρατῦντες, τοιωῦτα ἐποίβν διώκοντες. 
Ὁ δὲ Κῦρος τὸς ταρ᾿ ἑαυτῷ ἱππέας καταλειφθέντως περιελαύ- 
νειν ἐκέλεύσε τὸ ςρωτόπεδον, χωὶ εἴ τινὰς σὺν ὅπλοις ἐξιόντας 
ἴδοιεν, καταχοωΐνειν" τοῖς δ᾽ ὑπομένθοσιν ἐχήρυξεν, ὁπόσοι τῶν 
πολεμίων ςρατιωτῶν ἦσαν ἱππεῖς, ἢ πελταςαὶ, ἢ τοξόται, ἀπο- 
φέρειν τὼ ὅπλω συνδεδεμιένω, τοὺς δὲ ἵστους ἐπὶ τωῖς σκηναῖς 
κοτοωλιπεῖν ὅςις δὲ μὴ ταῦτα ποιήση αὐτίκω τῆς χεφοωλῆς 

0,51 βυϊημηᾷ νἱγῖ ΠΟὨ ΘΠ ΙΟΩ6. ἱπρογιηί. Οαρραδοσυμῃ δυΐθιη ταροπὶ οἵ 
ΑὙσαθυχῃ, αἱ ρτορα δάδιο Ἔγϑηΐ, οἱ ᾿ἸπουΠΊ65 βθβιβιθραηΐ, ΕἸ γγ Δ Π}]} ἐγ! ἀΔηΐ, 
Θυ!ϊ νεγὸ ᾿πίογ οι θαηΐαν, τη χῖταδ ΕΧ ρϑυίθ Αββυτῖ εὐδηΐ οἴ ΑὙΑΌ6Β : παπὶ 
απδά ἴῃ 58 λαηὶ δββθηΐ γθρίοηθ, ἰθη ἰββιηγὸ ργορυβαϊθθαηίαν. .Αἥ΄ς Μοὶ αα]- 
ἀθπ εἰ Εἴνγοδη! Πυ] Ἰϑηηοα! ἀπε ἄδπι, Ἰηΐεν ρουβεαυθηάσχῃ, 40 8118 νἹοΐου 65 
,Γαρεῦ ςξομβθηΐδηθηπι οί, ραίταθαπί. Οὐγτὰβ δυΐδην δαπ 65 ἀρυα 56 τα]οΐος 
σαϑβίγα οἰ ΓΟ ΘΠ ᾺΥΘ [τ|5511, δὲ δὶ 405 ἀυμμαΐος Ἔχ νἹ ἀθγεηΐ, 608 ΟΟΟΙ 6: 
ΓΟΙΠΔΠ ΠΕ θ15 νεσὸ ρ6Ὶ ὈΥδοοηθηι οἀϊοεραΐ, οὐ απ!οαπαθθ τη} 1165 Βοϑαπι 
νΕὶ φαυῖο5 ϑϑβθηΐ, ν6] ροἰϊαϑίςθ, γε] βαρΊ 711, ἀγπια ΠΟ] Πραΐα δαίοσγθηΐ, δα Ϊβ 
84 τὰ θογπαουΐα το οι]5.: ποθ δυΐοπη αὐϊοιπαιθ ποὴ ἴδοογδί, ΠΟΧ ΘΔ 6 

8. Καὶ τὸν τῶν) ᾿ωϑτιηοϊανὶα5 ἀαὲ Καππαδο- 
κῶν βασιλέα καὶ ̓ Αραβίων, αἴἰγοααο ἀτίϊουϊο ἴῃ 
ΤΩΔΤΡΊΠΘ ἰδηζατη ΘΟ ρΡΥΘ5850. [Ἃἢ 8115 ΠΥ }5 
ῬΟΒΙΘΥΙΟΥ σοτηρᾶγοί δυίϊου 5; 5 ΟΡ ὨΔΥΙ5 
ααΐογα Ῥυϊογοτ φυσαπ16 γθροποηάαμ οΟῃ- 
ὁθοῖέ, ΕΤ Ὠυ)ὰ8 αυϊάοτῃ Ἰδοίίοη 5 ΜϑιΩ 
ΒοΑΙ. Πιάο᾽ υΒβόγθίη ἀδγηι. 
Ὁ Κατακαίνυσιν) ΓΘ ποϊανίττη βο οί οἵ 

Ἰφοϊοπειη ΤῊΔΓΡΊηἶβ. ἔὰπὶ ΜΙ 511 Βοάϊ. ἴυχα 
ΘαϊΟΓΌ ΠῚ ποθ] ον. ποίςθ οὐ πὶ απ), 5ῖο το5- 
οὐρϑιησθ. ΠΙυὰ δυίΐθτη ἀποκτείνυσι, ααοά 
εβί ἴῃ οὐ θυ Γογὸ νυ] σαΐθ, τηλγρίπὶ ῥυῖ- 
τη {Ππ τα [1556 νἱἀοίυν, δα ΘΧρ!!οαπάστη 
κατακαίνεσι, τηϊη 8 γυΐρο πούιτη : αὐοά 
ἩΙδταγ! ποη Ἰόββθιηα, 564 γΘγΆΓη 6586 160- 
τιοποτη Γαΐ, ἴῃ σοηίοχίατη ἰαπάθηῃ γϑοὶρὶ- 
ὁπάσχῃ Ῥυϊάγαπί. 0 {ποίαχῃ, αἱ αηίίαιιο 
γετθο ἰπ τηδτρίποπι γοϊθοίο, πουαχα ἰπίσιι- 
δεγϊπέ, ἀυοά ῥγίουῖθ ἀυπίαχαϊ, ἐχριϊοαίίο 
οταῖ, Ἑδηάργη δαΐοτη γουθα τηοχ ᾿Γου τη 
Ἰηΐογ 56 Ῥοττημίαία οσσυγγυηί, τοοίόααθ 
ὐοὸ Τα ποϊαν 8 το ἀποκτείνειν, (οι γὰ]- 
ὸ Ἰορίίυγ, κατακαίνειν γΘΡροΚυΪ,, 

ε ᾿Ασυντονώτατα͵Ἶ υϊάατα 1Ρτὶ Παθοηΐ 
συντονώτατα, αὐοὐ οἴχη ’οσο ΠῸῚ σοπνρηϊαΐ, 

τϑοίὰ Τιοιποαν 5 οὐ ϑίθρμδηϊθ ΓΘ ρΡΟΒ.16- 
γαηξ ἀσυντονώτατα. ἘΪδὴ6 ϑυΐδιμ ὙΘΥδ.Ὼ 
6886 βογὶρίαχαγη {Ό] γ65 1088, ὑπ νουβϑὶον 
Π65 ΡΠ ΘΙΡἢΪ οἵ Οδυλθυϑυ βυδάθηϊ : 116 
δῃΐτῃ, ἰομἐδ αὐηιοάίηη, ἑμπιοοἀοναγι; Ὠϊο, τυῖ- 
γπιὸ {οδέϊηναηον, γοχίϊζ, ΒΡ ΏΔΠ 5 5δηὰ 
ῬὮΠΘΙΡ μη σχολαιότατα 16 Ρ 1588 ΡΥΪπιὰ;λ 
γαΐα5 6ϑί; ἰὰ γογὸ εὔπα ἃ νυϊραίᾶ ἸοοίΟη 6 
Ιοηεῖὶ5. γοοράδί, θα ον ϊδηδγη ΘΟη͵60- 
ἑπγατὴ ααᾶτα οὐ ἴρ56. ϑ'ίθρῃϑηαβ ἰδηάθηλ 
Ῥγοθανὶῖ, οχηηϊηὃ βοαποπάδχῃ ἀυχίγαιϑβ. 
τη, τηϊηϊπιᾷ τηυΐαίϊοπα δοίᾷ ἀσυντονώτα- 
τὰ ῬΥΟ συντονώτατα γΕΡΟΗΐ ροΐοϑί, Οἠγὶδβίο- 
»᾽ιογιιδ απιϊάθγα Του ταυϊία, ἴῃ «ἤηέοχορ,. 
δα γυϊσαίαγη Ἰοοϊοποία πθηάδιῃ δαΐζοσί : 
86 ΠΟΒ 5ίορ μαηπτη οἱ ΘΟ] ἹΌγα νυ ηὶ 
γοσοΙὴ γοβίϊυ 556, Θοϑαπο δἀθὺ 56αιθηάοε 
6556, ΡΟ ΔΙΊ1.5. 

ἃ Εἰἱκὸς κρατῆντες] ὅῖο οἀϊάδγο Βίθρῃϑηυ8 
οἱ Τιϑυιηοϊαγίαϑ ; πθο αἰτΐον ἀαἱ Μ8. Βοάὶ, 
ἴῃ 4115 γογὸ 1 υῖ8. Ἰορ ταν, οἷα δὴ εἰκὸς κρα- 
τοῦντας, ΠΟῚ Τηϊη 8, πὶ (ΠΟΥ οοπιπιοἀδ 81 
χηοαδὃ οότὰ ο Ἰατυ 5 αἰἰϑποίομοη, αυδῦα 
ἰηΐον εἰκὸς οἵ κρατῶντες Τιουποίαγιβ 5.6. 

ῬὨδητικατθ μοϑηότο 
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λφερηθήσεσθαι" τὰς δὲ χοπίδας προχείρος ἔχοντες, ἐν τάξει 
περιίΐϊξφωσαν. Οἱ μὲν δὴ τὼ ὅπλω ἔχοντες, ἐῤῥίπτον ἀποφέρον- 
ες εἰς ἕν χωρίον ὅποι ἐχέλευσε᾽ χαὶ ταῦτω μὲν οἷς ἐπέταξεν 
ἔχαιον. 
Ὁ δὲ Κῦρος ἐνενόησεν ὅτι ἦλθον μὲν οὔτε σῖτα οὔτε ποτὰ 

ἔχοντες, ἄνευ δὲ τούτων οὔτε ςρατεύεσθωι δυνατὸν, οὔτε ἄλλο 
οὐδὲν ποιεῖν. Σχοσῶν δὲ ὡς ἂν ταῦτα τάχιζα καὶ χάλλιξω 
“ένοιτο, ἐνθυμεῖται ὅτι ἀνάγκη πᾶσι τοῖς ςρωτευομένοις ἐςὶν 
εἴνωί τινα ὅτῳ καὶ σχηνῆς μελήσει, χωὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια 
παρεσχευασμένο, τοῖς ςρατιώταις εἰςιθσιν ἔσωι. ὃ Καὶ τοίγυν 
ἔγνω ὅτι τούτους εἰκὸς μάλιξω πάντων ἐν τῷ ςρατοπέδῳ νῦν κα- 
σειλῆφθαι ἂν ἦν, διὼ τὸ ἀμφὶ συσχευασίων ἔχειν" ἐχήρυττε 
δὴ παρεῖνωι πάντας τοὺς ἐπιτρόπους" εἰ δέ που μὴ εἴη ἐπίτρο- 
σος, τὸν πρεσξύτατον ἀπὸ σκηνῆς τῷ δὲ ἀπειθοῦντι πάντα τὰ 

. 
Ῥἰδοίογθίαγ : δὲ οαμὴ βιγιο 5. σοι ἴῃ ογάϊηθ οἰγοιπηβέθέθσιιηί, [ίδαι ἰΪ, 
υῖθι5 Θγαηΐ ἀγα, ὑησπι ἴῃ ἰοοιΠ ἐδέα ἀβροτίαίϊα Δ] 1οορϑηΐ, αὉΪ Οὐυγις 
}υβδογδῖ ; δὲ θὰ αὐυϊάθηι σοῃογοαθδηΐ 1Π], χαϊθιι5 ποὺ ΠΘΡΌΙ ἀθάθγαΐ. 

Ογεθμα διυιΐθη οορ]ζαϊϊο βιιθϊ, 586 ἤΘάι6. βου θη 5 ἤθήϊθ ροίυ]θη5. ἴῃ- 
βίχιισίοβ ν θη 5856, β[η6 ααϊθι5 πθὸ αἰ] ςαβοῖρὶ ὀχρϑαϊηο, πος ἤδυΐ αυϊσαιαπι 
Αἰἰυμα ααθαῖ. ἘΠ οἂπὶ σαπδιἀθγαγθί απὸ ραοίο πθο δὲ ςϑἰουτϊπηὰ οἱ γϑοιβϑὶ πιὸ 
ῬΔΓΩΤῚ ροβϑϑηΐ : Δηἰ πη ἀν ογΐ, ΟΠ ΠΙ 115 τα] ἈΠΕ Ὲ18. ΟΡῚΙ5 6556 ἥυοάδη,, σαὶ 
ρὲ ἰθογμδασαίαμα συγ ἴογεῖ, αἴάιι6 αὖ Γ65. ΠΟ Θσβασίθο μα ΕἸ θ.5 ἦη ἐπ Ἰηίγαη- 
εἰθιιβ ραγαῖεο οββθηΐ, [Τιδαιιθ βθηίθραί νθγΙβί πα}} 6. 6856 [ἃ πηαχὶ πιὸ Το Προ. 8 
1|105 ἴῃ σβΈΓ5 ἀθρυΘη505 6586, αδα ἴῃ ΔΡραγαη 158 γοθι οογρογίδιιδ οἰ  αῃ- 
εἰλδ ἈΘΟΘΒβΆΓ 5 ΘΟ ΥΘΏΪΙ : ΒΟΥ ῬΥέΘΟΟΠ65. ἰσιίαγ δαϊχιῖ, αἴ ΡΥοσυΓαίΟΥῸ5 
ςαϑέγ 61.865 ΟἸΏΠ65 δα θββθηΐ, δ ΒΘ ργοσιγαίου Πα Ϊ τπ|5 οϑϑϑῖ, τα χίπηι5. δι" 
ἃ τὰ θογηδαουο υοηὴγϑέ : οἱ νεγὸ 4} ΠῸπ ῬάΥοσθὲ ρυαν 5: 8 σι 6 416 ᾿παἸχίΐ, 

ἃ Στερηθήσεσθαι᾽ τὰς, ὅτο  Τηΐον πθο γ6 γ- ὃς περιελαύνειν ἐκέλευσε τὸ ςρατόπεδον, ἃ ἀφ΄ ἢ. 
Ῥὰ Γιουποϊανι 8 ἰϊαυϊά ἀδβι ἀθυανὶ ρυιΐαΐί, (6 ἐν τάξει περιΐξασαν. ΜΠΏΪ φυϊάδηη Ἰοοιι5 
φἴαιιθ πος ἔογίαββθ γηοᾶο βουὶρίατα {πἶββα υἱάθίυν γα 5: δῖ ὈΑυ ΠΟ]: δὲ Θὰ ο8ὲ 
οοη]οῖς : Οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς περιήλαυνον τὸ γἱἷδ, αὖ ἉΠΑΙΪΔ ὨΥΦΘΟΟΒ51556 οδίοπααί. Εἰ 
«ρατόπεδον, τὰς δὲ κοπίδας, ἕο. Κρθοίαηξ γΟΘ65 ϑέ8θ, 485 δα]θοία8 γὙἘΠῈ [μὰ πο]αγὶ- 
δηΐηὶ 850, ἰπαυϊί, δὰ ΠΠπὰ Ογνὶ τη α- τι5, δὰ Βιρριοπάστα Ὠϊαϊαμη ἀρίᾳ βατ5 γὶ- 
ἔα, Ῥϑυ]ὸ δηΐθ υου 18 ὨΪ8 ἃ Χοπορῃοηΐίθ ἀοηΐΓ. 
ΘΟΤΩΙΠΘΙΩΟΥΔΙΠΙΗ ; τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ἱππέας πε- Ὁ Καὶ τοίνυν ἔγνω, ὅς 6.1 516 αἰ Β.γᾺ] 80 
ριελαύνειν ἐκέλευσε τὸ ςρατόπεδον. ϑίαρῃδηι ΜΆ. Βοάϊ. πῖδὶ φυδά ἴῃ πο ἤΟὴ γΘρ για Ἂν 
δαΐοιη Ἰ,οιηοϊανίαπα ἡ ἀἀϊξατηθηίὰ ποθὴ ἐἰ πα ἣν «Ῥοβὲ κατειλῆφθαι ἄν. ΤιΘΌΠΟΙΑΥ 5 
ΔΙΩΡΙΘοί, δ] γουηθάϊμη ἰηγθηϊΐ, φὰὺ ϑαίοτῃ οχἰβεχηβξ, ΡΟ556 τη] ὃ τοί 18 ἢδ66, 
πο Ἰοοο δοηβαϊαΐ, τὰς δὴ κοπίδας, Βου Ὶθ6 η- αὶ τοίνυν ἔγνω, ὅτι εἰκὸς, ὅτ, 165]: 5ὶ ἀπηΐδχ- 
ἀο: γ8] ροΐίιι5, οἱ μὲν οὖν τὰς κοπίδα. Δά- δ8[ ἴῃ 200 γϑῖῦο, οἱ ἴῃ αἰβέϊπσιθηαο, ᾿ονῚ5 
αἱὰ οἴϊατη, ἱποοχηιηοά χὰ πος ἄδ Τνοιιηοἶα- πηπγυΐαῖο ἢαΐ, (811 χφιοάδηη τησάο : καὶ 
υἱαπὰ Ἰδοίίοηθ οἴλθγξοῖθ, ααοὰ ἠϊοϊαν, τοίνυν γνοὺς, ὅτι τούτως εἰκὸς μάλιςα πάντων ἐν 
περιήλαυνον τὸ ςρατόπεδον, οἱγοι οαδίγα ὑεἶε- τῷ ςρατοπέδῳ νῦν κατειλῆφθαι ἂν ἦν, διὰ τὸ ἀμ- 
δαγίμν εηιυΐίεδ, Οοἷπὶ βοαιιαίιν περιΐςασαν φὶ συσκευασίαν ἔχειν, ἐκήρυττε δὴ παρεῖναι, ὅζο, 
εἰγοιμηδίεγιιι. Αἴ γεγτὸ, τοβροπάοι θιη-ὀ ὀ 88, 'ῃ γυϊκαιϊδ Ἰοούοπϑ π1Η} ὙἹΗ͂Ι οοβο υἱ- 
οἴανῖτα, Ῥαγοθαπΐ Οντὶ τη αίο οφαυϊέοβ, αοίαν, 



δι 
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χαλεπὼ ἀνεῖπεν. Οἱ δὲ, ὁρῶντες καὶ τοὺς δεσπότας Ζειθομέ- 
γς, ταχὺ ἐπείθοντο. ᾿Επεὶ δὲ παρεγένοντο, πρῶτον μὲν ἐκέ- 
λευσε καθίζεσθαι αὐτῶν οἷς ἐφξι πλέον ἢ δυοῖν μηνῶν ἐν τῇ 
σχηνῇ τὼ ἐπιτήδεια. ᾿Ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖθις ἐχέλευσεν 
οἷς μηνὸς ἦν᾽ ἐν δὲ τούτῳ σχεδὸν σύμπαντες ἐκαθίξοντο. ᾿Επεὶ 
δὲ σαῦτω ἔμαθεν, εἶπεν ὧδε αὐτοῖς, “᾿Αγετε τοίνυν, ἔφη, ὦ 
“ἐ ἄνδρες, οἵτινες ὑμῶν τὼ μὲν κωχὰ μισεῖτε, ἀγαθοῦ δέ τινος 
“παρ᾿ ἡμῶν βούλεσθ᾽ ἂν τυγχάνειν, ἐπιμελήθητε προθύμως 
“ὅχως διπλάσια ἐν τῇ σχηνῇ ἑκάςφῃ σιτία καὶ ποτὼ πωῤεσκευ- 
“ ασμένα ἦ τοῖς δεσπότωις χωὶ τοῖς οἰκέταις, ἢ ἃ καθ᾽ ἡμέραν 
“ἐ ἐποιεῖτε᾽ χωὶ τἄλλα δὲ πάντα ὁπόσω χωλὴν δαῖτω παρέξει, 
“ ἔχοιμι, ποιεῖτε᾽ ὡς αὐτίχω μάλω πωρέσοντωι ὁπότεροι ἂν 
"ἐ χροτῶσι, "καὶ ἀξιώσουσιν ἔκπλεω ἔχειν πάντω τὸ ἐπιτήδειοι. 
«Ἶσε οὖν "ὅτι συμφέρο; ἄν ὑμῖν ἀμέμπτως δέχεσθαι τὸς 
ἕς ἄνδρας." Οἱ μὲν δὴ ταῦτα .ἀχόσοαντες, πολλῇ σπϑοδῇ τὼ 
παρηγγελμένα ἔπραττον. ὋὉ δ᾽ αὖ συγκαλέσας τὸς ταξιαρ-: 
χες ἔλεξε τοιάδε" 

“ἸΑνδρες Φίλοι, " γιγνώσκομεν ὅτι νῦν ἔξεςιν “ ἡμῖν προτέ- 
ἑέροις τῶν ἀπόντων συμμάχων ἀρίσο τυχεῖν, καὶ τοῖς μάλα 
“ς ἐσπδασμένοις σιτίοις χωὶ ποτοῖς χρῆσθαι ἀλλ᾽ δ μοι δοχεῖ 

ΠῚ δυΐοπι, οἀπι αι ἀΟΠὨ.:ΏΟ5 7:|58158 ΟὈΓΟΙΊρΘΓαγΘ σου θχθηΐ, βίδ γα ρᾶττιο- 
τυηί. ἘΠῚ οὐπι δἀεββεπί, Ὀγι πυὰπὰ 856 6 γ6 [5510 1105, απ θι5 Θϑβοῖ ρ]Ὲ5 φαδηῖ 
ἴῃ ἄποβ τηθηβ65 ἴῃ (Δ θογηδοιΐο σοτημηθαίαβ. ΠῸΒ οὔμα δάϑροχίββοῖ, γυσϑὰξ 
δοήΐεγα ἢ 551: αὐ θυ δββοί ἴῃ μμηι τη Ή5θῃ οΟημ οἴ : Τὶ τὰπι ἔδυ Οπηπθ 5 
βἰτημΐ Ξοάογιιηί. Οἰμμαυε ἤδῦς σομπη με ϊββοί, Ὧϊ5. Θὸ5 νου 5 δα]οουΐαβ δϑί, 
“ Ἀρὶρ νεγὸ, ᾿παϊηΐξ, ὁ νἱτὶ, αὐυϊουπαιθ νοϑίγμη τη]α χοϑὶ δβί5) οἵ. Ῥοπῖ 
“ἐ αυἱάρίαπι ἃ πΟΡῚ5 σοηβθαμῖ οὐ 15, ΡΓΟΓΩΡΓΒ ΔΏΪΠ215 ορογᾶτα ἀδΐθ, υἱ απο-᾿ 
δὲ ἴῃ {Δ Ὀογπασυΐο οἷ᾽ ἃς ροίίι5 οἰὰ5 ἀρ]. ραγϑίυμη 510 δὲ ἀογαϊηῖβ οἵ 
“ ἤγηυ]}15, ααὰτη ποι ἀ!ὸ ράγὰγο σοη δον [5115: ααΐῃ οἵ [1 ρατγηΐδ βἰπί ομγηΐϑ, 
τ [ᾳοῖίο, ααεοουπαιπθ ἄαρε5 εἴδοείαγα 5ἰηΐ ἰαυΐαβ : αυαΐρρα ποχ δαθγαηΐ, αἱνὶ- 
“ σαπαῦθ νἱοουϊηΐ, ἑαυ πηαπ6 μθυςαρυπΐ 6556, υὐ ΓῸ5 ΟἸΠΠΘ5 ΠΘΟΘΒΒΔΥ͂85 δ- 
“(αὔτη Παθοαης, Τίαηι:6 501 ΓΘ νὸ5 γ0]0 ὃ γα νοϑίγᾶ ἰυϊυγαη, 51 νἱΓῸ5 βἰηδ 
“ ᾳογο!!5 Ἐχοοροῖ5.) Πφς "ΠῚ οὐπι δια !σβθηΐ, προ βίμαϊο ἱτηρογαία 
(χοὶ Ογτγῖϑ υΐοτη σοηγοοδί!β ΘΟΠΟΥ ἢ ̓ γοοίδοι 5 πυ} ἀβηηοα] αι186- 
ἄδπη νουθα ἔροϊϊ : Ἧ, 

ἐς βείπηιβ ἴάγὴ ᾿ἰσογα ΠΟὈ 5, δηιϊοῖ, δ 6 ἀρϑοπίοϑ βοοῖοβ ργΠἸ1ΠῚ Β.1ΠΊΘΓῸ; 
οἰδίδαμα δὐθὸ 5ιυιἀ]οβὸ δἀπιοαὰπι ραγαῖ5 ἂο ροία υἱἱ : νογὰπι τὰ] ποπ 

“ς νἱδοίαγ πος ᾿γαπάϊιπι πιᾶρὶβ ΠΟ 15. ̓γοίιτυγαπι;, αυδηι 5ἱ ραΐοαί βοοῖος 

-- «- 

ἃ Καὶ ἀξιώσυσιν) Υυἱρὺ, ἀξιώσωσιν. Βίορῃα- αἰϊίον Μ5. Βοά]. Βίορῃμδηι5. τηδνα], γιγ- 
πῦϑ τεοίδ ἀξιώσυσιν τεροδαϊ; αὐδίὴ 5ογρ- νώσκω μὲν. Αἴ 81} υυαμἀ τα 66 η8560. 
ἰυγαπι ρὈγορβίαϊ οἰΐασα Μ5, Βοάϊ, ἃ Ἥμι] Υυϊκὸ, ὑμῖν" αἱ ἸοοολΘ πὶ, ΑΔ 1 
δ΄ Ὅτι συμφέροιΪ Ἡδπο Ἰθοοηοτη ὅλο Δ ρΙοχὶ δυτηῖ5, οχμίθοης: Μ5. Βοά!. οἱ 

5, εὐΐί, Εἰοη. εἰ ΜΒ, Βοά], 1ῃ οὠΐέ, “γρεπίον. θα τηϑὶϊὰθ ἢὰο, ηἰϑὶ (8]- 
αἰ ὴϑ ἐεγὰ οὐ πἶθι.5 ἰἰ τὶ δέ, συμφέρει. Ἰοῦ, φαὰπλ συ γαῖα 111, φιαάτγαί, 

ὁ Γιγνώσκομεν ὅτι 5:16 ΟἿ ΟΥΉΠθ8, π6 6 “Ὃ, 
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“σῶτ᾽ ἂν τὸ ἄριςον πλέον ὠφελῆσαι ἡμᾶς ἢ τὸ τῶν συμμάχων 
“ ἐπιμελεῖς φανήναι, ἐδ᾽ ἂν αὕτη ἢ εὐωχίω ἰσχυροτέρος τοσᾶ- 
“φον ποιῆσαι ὅσον εἰ δυνωίμεθο, τὸς συμμάχος προθύμες ποι- 
“ εἴςθαι.,. Ἑὶ δὲ τῶν νυνὶ διωχόντων "κωὶ χαταχοινόντων τὸς 
“ ἡμετέρος πολεμίδς, χωὶ μαχομένων εἴ τις ἐνωντιῶται, τότων 
“δόξομεν ὕὅτως ἀμελεῖν ὥςε καὶ πρὶν εἰδέναι ὅ,τι πράττασιν, 
“ ἠριξηχότες φαίνεσθαι, ὅπως μιὴ αἰσχροὶ μὲν φανάμεθω, ἀσθενεῖς 
οδ΄ ἐσόμεθο,, συμμάχων ἀπορϑντες. "Τὸ δὲ τῶν πονόντων καὶ 
“ χιδυνευόντων " ἐπιμεληθῆναί τινω, ὅπως εἰσιόντες τὸ ἐπιτήδεια 
“ ξξϑσιν, αὕτη ἂν ἡμιῶς ἡ ϑοίνη πλείω εὐφράνειεν, ὡς ἐγώ φημι: ἢ 
“ἐ φὸ παρωχρῆμο τῇ γοστρὶ χωρίσωασθαι. ᾿Ἐννοήσοτε δ᾽, ἔφη, ὡς 
“ὁ εἰ μηδ᾽ ἐχείνος αἰσιχυντέον ἦν, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν προςήχει οὔτε πλησ- 
“ μονῆς ποτε οὔτε μέθης" οὐ γάρ πὼ διωπέπραχται ἡμῖν ἃ βου- 
“λόμεθα, ἀλλ’ αὐτὼ πάντο νῦν ἀκμάζει ἐπιμελείως δεόμενα. 
“ Ἔχομεν γὰρ ἐν τῷ ςρατοπέδῳ πολεμίθς πολλοπλωσίες ἡμῶν 
“ αὐτῶν, χαὶ τότος λελυμένες" ὃς χωὶ φυλάττεσθαι ἴσως ἔτι 
“ χροςήκει, κωὶ φυλάττειν, ὅπως ὦσι χωὶ οἱ ποιήσοντες ἡμῖν τὰ 
ἐἐ ἐπιτήδεια. Ἔτσ: δ᾽ οἱ ἱππεῖς ἡμῖν ὄπεισι, φροντίδα παρέχον- 
“φες ὅπ εἰσί χκαὶν ἔλθωσιν, εἰ παρωμενοῦσιν. Ὥςς, ὦ ἄνδρες, 
“ γῦν μοι δοχεῖ τοιῶῦτον σῖτον προςφέρεσθοι δεῖν ἡμᾶς καὶ τοιῦτον 

ἐἐ ὭΟΘΌΙ5. συγ 5 α556, ΘΟ (ἀηΐα5. ΠΟΪ5 νΊΓ65 ΔἸ ταν ἢ} 6558 θυ σον πηι, 
“ἐ φυδηίεο ποδὲδ ἀοοδβϑΏ 7 ϑιηΐ, 5ὶ ΒΟΟΙῸ5 σα πο8 7μυαπαῖοξ αἴδογοβ τοάογο 
(6 ροββίπηιβ. (υα 51 605, (πὶ ἰδ πὶ ῬΘΥΒΘα ταν οἱ ἱπιθυποϊπηΐ ποβίος πο5- 
“ 1γ08, οἵ, 51 αυ]5 ααΐμο τοβὶβεξ, αἸηιοαηΐ, πα ἀἀθὺ πορ] σαν. νἹἀθθἰμηιγ, 
“ἐπἴ οἰΐδαπη, ὑυϊὰ5 απὰτη σΟρ πον θυΐηι5 ΠΕ] σϑυῖηὴν σαν, ΠΟΒ ὈΥΔΏΒΟΒ 6556 
“ἐ φοηῃβίδί, τ 676 07 ΤῸ. ΤῊ ΔΗ] 511 51 π}15. {ΠΡ 115, οἷ, 506 115 Εἰθβ τι], νἸγος 

. “ ῃοβίγε ἀοὈΙ Ποπίαστ. Αἵ δογπν σα ΓΆ ΠῚ σοΥΘΓΟ ΔΕ} οἱ ἰαθΟΥῈ5 Ῥοτγίουπηϊ δὲ 
“ἐ Ῥογίουΐα δαδυηΐ, υἱ δἀνοπίαπέἝορβ δοϊζοθῖ γ65 παθθαηΐξ προοββαυναβ, ποὺ σργὸ 
“ξ ΘρΌΪαΠ} τυ] ὃ ΠῸ5 τηὰϑὶβ Ἔχ] αγανευῖί, πχθᾶ, πιά θπλ βϑηϊοπεϊᾶ, αὰτῃ 5ἷ 
“ βἰαἴπη δα. ἥτε σΐεο σταΐα βιιηΐ (αοἰδην5. ἘΠΙαμ ἦθος σορίιοι15. υοἶϊηι, υἱἱ 
“6 1}1σ5. τηαχὶπηὸ γανθγουῖ πο ἀθθϑη5, ἐαη 6, πιὸ δῖ. αὐ]ἀθηι νοὶ βαίϊοίαι 
“ἐ ππαπδμ νοὶ θην θη ζ6. 05 ἸΠα]σ 6 σΟΠΒΘΗ ΔΙ ΘΙΙΠ 9558  προάϊῃγι ΘηΐηΣ 
“ὁ ροηΐδοϊηγιβ δὰ απ νοϊαΠ}118, 566 Θὰ [Δ Πὶ ΟἸὨΪα ΘΌΓΘΙΩ αἴ185 ΤΘΟ.ΪΓηΐ οἕ 
“ς αἰ ροπέϊαηι, ἴὰ ἴρ5ο βυηΐ αὐίίο!ο, ΝδΩΣ ἰῇ οαβευῖβ Ποβίθβ ΠΑ θηλβ. Πι-. 
(( χῃργῸ Ρ]υγ85 ΠΟΌΪ5 ᾿ρ815. θύβαϊθ βοϊΐοβ 9 ἃ (δι ἔουβαμι ἀάξθιιο σαν ῖδ 
“ὁ ἢρ5 σοηνθηϊί, οἵ δοδείθηι οὐιδίο το, υἱ βὶπί (αἱ ΠΟΡ5 ΤῸ ΠΘΟΘββαΓΙα5 ρᾶγθηΐ, 
“ ΑΡβιηΐ ργεϊογοὰ ἃ πος δαυϊίθ5, ααϊ 5ο οἰ τα ἀἴποπι, ααοπδηι βιηξ ἴῃ Ἰοοο, 
“6 βίογιηί : ἂς 5ὶ χϑάθαηϊ, πιδηβ 6 5ιηξ ΠΟΘΙ βοι). (ἸΘΔΡΙΟΡίοδυ, Υἱτὶ, 
“γηρᾷ αυϊάθιη Ξοηϊθημ ἃ, οἰθτβ δ αβυοᾶϊ ποὺ Τθπιθογθ ροϊδαιιθ ΠΟΌ5 δϑὶ 

͵ 

ἃ Καὶ κατακαινόντων)] ΜΙ5, Βοά]. ᾿ιαῦθοῖ Ὁ Ἐπιμεληθῆναί τινα] ΥῸΧΣ ὉΠ ηγἃ ἴῃ Μϑίο 
ἀποκτεινόντων" αὐοιὶ ΚΘ οΘριὶ γε εἸοδβούῆὰ ΒΟΑ͂Ι. μῸἢ οοιαραγοί: οἵ ροίΐοβί, αὖ τη ὶ 
Ῥυϊηΐμ δχύϊξϊσδο υἱάθειν, Ὑἱάθ σι ἂς αυϊάοιη υἱδοίτιν, βἰπα Ἰἰοοὶ ἀδίγταθηΐο 
ρ σϑ Ποία ΠΊ15.}}. 157. ἘΌ6ΒΞ6, 

.-ὝἬἢ 
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τ χοτὸν, ὁποῖόν τις οἴετω! μάλιςα σύμφορον εἴνωι πρὸς τὸ μήτε 
“ ὕπγο, μήτη ἀφροσύνης ἐμπίπλασθαι. Ἔτσι δὲ χωὶ χρήματα 

“ἐγὼ οἶδω ὅτι πολχὼ ἐν τῷ σρωτοπέδῳ ἐςὶν, ὧν οὐκ ἀγνοῶ ὅτι 
τ δυνατὸν ἡμῖν (κοινῶ οὐτῶν ὄντων τοῖς συγκατειληφόσ!) νοσφί- 
τ σωσῦαι ὁπόσα ἂν βολώμεθω" ἀλλ᾽ οὔ μοι δοχεῖ τὸ λαξεῖν 
ἐς χερδωλεώτερον εἶνω! τὸ δικωΐίος Φαινομένος ἐκείνοις, τούτῳ 
“ἐσρίωσθαι ἔτ᾽ μᾶλλον αὐτὸς ἢ νῦν ἀσπάζεσθαι ἡμᾶς. Δο- 
ἐἐ χεῖ δέ μοι, ἔφη, χαὶ τὸ νεῖμωι τὰ χρήματω, ἐπειδὼν ἔλθωσι, 
“Μήδοις καὶ Ὕ ρχανίοις κωὶ Τιγράνῃ ἐπιτρέψοωιν χἂν τὶ μεῖον 
ξ ἡμῖν δάσωνται, κάβδος ἡγήσασθαι" διὼ γὰρ τὼ κέρδη ἥδιον 
“ ἡμῖν παρωμενᾶσι. Τὸ μὲν γὼρ νῦν πλεονεχτῆσωι, ὀλιγοχρό- 
ἔγιον ἂν ἡμῖν τὸν πλᾶτον παράσχοι" τὸ δὲ, ταῦτω προεμένθς, 
“ς ῥχεῖνω χτήσωσθαι ὅθεν ὁ πλῦτος φύετωι, τοῦθ᾽, ὡς ἐγὼ 
“ δοχῶ, ἀενναότερον ἡμῖν δύναιτ᾽ ἂν τὸν σλὅτον χαὶ πῶσι τοῖς 
“ ἡμετέροις παρέχει». Οἶμαι ΓᾺ ἔφη, χοωὶ οἴκοι ἡμῶὼς τότϑ 
εἰ ἕγεχεν ἀσχεῖν χαὶ γαςρὸς χρείττος εἶναι χωὶ ὡχωίρων χερδῶν, 
τ γ) ὁπότε δέοι, δυναϊμιεύο, αὐτοῖς συμφόρως χρῆσθαι πῷ δ᾽ 
τ δν ἐν μείζοσι τῶν νῦν παρόντων ἐπιδειξωΐμεθω τὴν παιδείαν. 
“ἐγὼ μὲν ϑὃχ, ὁρῶ." ῊΘΣ 
Ὁ μὲν ὄτως εἶπε' συνεῖπε δ᾽ αὐτῷ ὙὝπςάσπας, ἀνὴρ Πέρσης 

τῶν ὁμοτίμων, ὧδε᾽ Δεινὸν γάρ 1᾽ ἂν εἴη, ὦ Κῦρε, εἰ ἐν ϑήρῳ 
μὲν πολλάκις ἄσιτοι κωρτερῦμεν, ὅπως ϑηρίον τι ὑποχείριον 

τὸ βῃμΘΠ 15, ΟΠ) θα (1115 ΧΙ δε πιοί δα πος πηαχιηϊὸ ἰἀοποιμη, αἴ 66 501)- 
“Ξ0, ποο ἀοιιθητ ἃ τορ᾽θασηιγ, ὅοῖο ΠΠἀθ πὶ ὨΙΔΡΉ Δ ΠῚ ἴῃ λΐδοα Οδϑι 15 ρθου- 
“ ηἰδο οορίδῃ 6556, 6 αυᾶ ΠῚ ἸρπΌΓΟ ΠΕΡῚ ῬΟ858 οἵ πο8, (υἱαΐ 114 ΠΡ 15 51} 
“ἐ ραπι 115 4] ΠΟ 50 Π} δᾶ πὶ ΟΡ ΟΓΟ, ΘΟΠΊΠΊ15) ααδηΐαχη νΟἰ ΠΟΥ Π.118, ἄν Γ- 
“ΤΆΤ : γογὰπι ΠΟῺ αἰιϑοϑίμποβιαυ π0Ὸ ΘΡῸ ζαϊυγΓΌγ ΔΥΌ ΓΟΥ, 51 λάπο ἐρϑδὲ 
“ φῃμηαπηαβ, αὐὰτη 51 [πβίοβ 1Π|5. ἢ05 ἀεοϊαγαητῖοβ, ταϊοηθ 8 14 σοιηραγα- 
κε τηὰβ, αἴ Ὧ05 τη] τῇ απἂμῃ τηοἀὸ θοπονοϊρηςᾷ σοπιρεδοίδηίαγ, ΕΠ1απὶ ρ6- 
"Ξ φαηΐαγαπι, παῖ, ἀἰνιδίοποι Μεάϊς οἱ Ηγγοδη 5. οἱ ΤΊρτδηὶ, ροβίαυδηῃ 
““ αὐνοπεγιηΐ, βου 6 48 Π} ΔΙ ΤΟΥ ; 40 51 ΤΪΠΠ15 σΠΟ 116. ΠΟὈΪ5 {ἸΘαΘτίηϊ, 
“Τα ἔρδιη ἴῃ ἴθογο ροπθηάιπι 6556: ἤδῖὴ ΟὉ Προ ποτὰ Ποη ἂὰβ ΠΟ βοιπη 
ἐἐ αΆποθυπί, Νο5 πος αὐϊάρηι Τϑπιροτο ργοργὶϊ οοπιμηοαὶ ται] οποῖὰ Πα Ό ΘΓ, 
γἐ ΟΡΘ5 ποθ ὈΓΕνῚ το ΡΟΣ 5. 5ρατ0 ἀαγαίιγαβ σοΠΟἸ ΠἸν ΟΣ: νου ὰπι 5 Πδρ- 
“6 Ἰοσεῖβ {Πα ράγαγο, απαάὸ αἰ νη 155 παθοπηίαν, οο γεϊηεΐγμηη, τηθ0 ᾿υἀἸοῖο, ποθ]: 
᾿ ΠΟΒΙΓΊΒΠ]Π6 ΟἸΠΠΙθι15 ΟΡῈ5. Ἰηᾶρὶβθ ῬΘΟΓΘΠΏ65 ΒΟρΡ ρα άγθ ροϑβδιί. ΑὙΟΙΓΓΟΥ 

“ αὐΐοτη, αἷϊ, ργοριογοὰ ἀοη απο πο5 οἱ δα συΐαπι οἱ δὰ χιερϑίίβ ἰηΐοση- 
“ἐ ρμοβίν! σαριαϊξαίοπη ἔα παηάαμ «ὐπιιρίαςίοβ, αἱ 115, οὐπὴ δι νϑηϊαΐ, σοπι- 
“ἐ πιοδὸ ῬΟΒΒΊΠΙΠΒ ττῖ : ἡὐπθι5 ἀα! πὶ ἴῃ ΓΟΡῚΙ5. πο] 5. αιιὰπι ἴῃ ᾿γφβοη1}}115; 
“ ράργο αὐράπιιβ εἰθοι οἰ Ἰπδρ σροοίπηοη, δαυάθην πο ν! 460. 

Ηος «υίάοπι πιοάο αἰχίε χγδ οὐύδεμιρ οταϊοηθιη Η γβίαβραθ. Ῥουβᾶ- 
ἩΠῸ5 6χ ὑμότιμων πιπηθίο, Πα] υϑηηοα νογθὶ5 σοι ριοθαν : ΑΡδαγάπηι) Π6Π}- 

τὴ διρτῖε, νγο, πὸ5 'Π γοηη 006 τὰ ϑορροπιτηογὸ οἰ Βοστιπὶ 810 π|511 ΤΟ] 0 
428 4 
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ποιησώμεθα, κωὶ μάλα μικρθ ἴσως ἄξιον" ὄλξον δὲ ὅλον πει- 
ρώμενοι “ϑηρᾷν, εἰ ἐμποδών τι ποιησαίμεθα γενέσθαι ἡμῖν, ἃ 
σῶν μὲν χωκῶν ἀνθρώπων ἄρχει, τοῖς δ᾽ ἀγωθοῖς πείθεται, " ἐκ 
ἂν μὴ πρέποντα ἡμῖν δοχοίημεν ποιεῖν. ὋὉ μὲν Ὕςάσπας δὴ 
ὅτω συνεῖπεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ταῦτα συνήνεν. Ὁ δὲ Κῦρος 
εἶπεν, ᾽'Ἄγετε δὴ, ἔφη, ἐπειδὴ ὁμονοῦμεν ταῦτα, πέμνψψατε ἀπὸ 
λόχϑ πέντε ἄνδρας ἕκωςξος τῶν στδδαιοτάτων" ὅτοι δὲ περιῇ- 
ὄντες ὃς μὲν ἂν ὁρῶσι πορσύνοντας τὼ ἐπιτήδεια, ἐπαινόντων" 
ὃς δ᾽ ἀμελδντως, κολαζόντων ἀφειδέξερον ἢ ὡς δεσπόται. Οὗ-. 
σοι μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. : 

Τῶν δὲ Μήδων τινὲς ἤδη οἱ μὲν ἁμάξας προωρμημένας χα- 
τ-ἁλαμξάνοντες καὶ ἀποςρέψαντες προξήλαυνον μεςὼς ὧν ἐδεῖτο 
ἡ σρωτιὸ, οἱ δὲ καὶ ἁρμαμάξας γυναικῶν τῶν βελτίςων, τῶν 
μὲν, γνησίων, τῶν δὲ, καὶ παλλακίδων, διὼ τὸ κάλλος συμπε- 
ριωγομένων᾽ καὶ ταύτας εἰληφότες προςῆγον. "Πάντες γὼρ 
ἔτι καὶ νῦν οἱ χωτὼ τὴν ᾿Ασίαν ςρωτευόμενοι ἔχοντες τὼ πλείςω 
ἄξια ςρωτεύονται, λέγοντες ὅτι μᾶλλον μάχοιντ᾽ ἂν, εἰ τὼ 
Φίλτατω παρείη" τότοις γάρ φασιν ἀνάγκην εἶναι προθύμως 

χη αὐβίπογο, αυδάδηιν υἱὲ ἔδγᾷ ροίϊατηυτ, οάαιι6 ἔογβδη ρᾶγνὶ δἀπχοάπ) 
ὈΥΘΕΙ ; αἵ ἰῇ σοπϑία 5011488 νθπδηαϊ Ορ68, δῖ ποῦϊβ δὰ Ῥ αἰ ΠΣ 6556 ᾿πρ6- 
αἀϊπιθηΐο, 485 ργᾶν!5 αὐ!άθη Ποιπὶηθιι5 ἀομηϊ πδηΐιγ, βεα Ὀοπ 8 σθατπηΐ, ποῸ5 
παυὰ νἱάοτὶ, χαρά τηϊπϊ πη ποὸ5 ἀθοθαΐ, ίδοθγθ ΕΠ ὰ φυϊάριη Η γβίαβραξ 
Ογγὶ νεῖθα δάργοθανξ : σρδίθεϊαθ ΟΠΊΠ65. ἢ 5 δάβθηβὶ βδυπί, ΕΠ Οὐχ, 
ἈΑρὶίο εγρὸ, ἱπααϊῖ, αυαπάο 46 ἢΪ5 δϑάθῃι οβϑὲ οηιμμηι ποβιγ πη βθηϊθηΐζία, 
τ 6 ἀ6 διὸ αυΐϊβαιιθ χηδηῖρ]ο νἱγο8 αυϊπαιθ ἴῃ ὈΥΪΠΪ5. ρτάνθβ, 4] 26)" 
οαδέγαᾳ οἰγουτηθαηΐοβ ἙοἸ] δα θηΐ 605, αΟΒΟ ΠΟΘ ΤῸΝ ΠΟ ββαυϊαβ ΡΔΓΆΓΘ νἱ- 
ἀργηΐ ; ἴῃ πορ]ρθηΐθβ ἀαΐθπη ΠἸ 10 ραγοϊὰβ αἰιὰμ 51 ᾿ρβουιμι θββϑηΐ ἀμ, Ϊηὶ, 
αηϊπηδάἀνογίαηί. ΕΠ πες αὐυϊάθῃι 1}}} οἰ δηΐ. 

Μροάοσχιμι νογὸ ᾳυϊάδιῃ, οἂμῃ ραγίϊπι Ρ]αιιϑίγα, αι δ φαδέγιὶ ἤοδέϊιηι 
ἀπάτη οχοοββογδαηΐ, γοθὰβ ααΐθὰ8 πα σοθαΐ θχογοϊζιβ γοίογία, δἀβθαθγθη 
οἵ γϑνϑῦί οοδρ ββθηΐ, δάνθοιὶ βυηΐ : ρϑγίπι λαγηιαριασαδ ᾿ἰπιθγοθρίαβ οἰμπὶ 
ῬΓξοϑίδ 551: Π}15 ΤΠ ΠΥ 5, 488 ν] οοη)ισο5 ἰθρὶ εἰ πηα5, ν 6] σπου πᾶσ 
ἰοΥτηερ σδιιδορ νἹ τὶ βθοὰπὶ ἀμχογαηΐ, αὐ σαϑέγα δἀἀυσοθαηί. Ναπι πος οἰΐαπι 
Το ρΡΟΥῈ Αϑιαίϊοὶ οπηηθ5 απ Θχϑγοϊζπιμι ἴῃ ΘΧρθαϊ οποῖὰ δἀπσυηΐ, [ἰὰ 5οϊθης 
δάμποθγθ, αἱ Γ65 ΠΊΑΧΊΤΩΙ ὈΥΘΕΙ 5ΘΟ ΠῚ βυυηδηΐ, αυΐρΡ6 αἰσηΐ 56 ΡυρΏΔΠαΪ ἴΌΓα 
ΔΝΙΙΟΓΘΒ, Θὲ6 51 Γ65 διβιηΐ, 4185 ΟἉΥ551 Πη85 Πα Ὀθηΐ : Πα5 ΘηΪπὶ απ ηχοβὸ ἀ6- 

ἃ Οὐκ ἂν μὴ, ὅ:6.} ῬαγΓΠου]ατὴ πορδηΐθπὶ δεινὸν ἂν εἴη, εὲ οὐκ ἂν ὁὀσκωΐημεν μὴ πρέποννα 
ὉΪ απ 6Χ οοηὐδοϊαγὰ γοροβυϊὶ Πυθα μο18-ὀ ἡμῖν ποιεῖν, ὅς, 
νἶι8; ϑδ'πθ ψφυὰ 5658 ἰάομθιιβ οχ ἢἷἰ8 ὄὈ Πάντες γὰρ ἔτι, ὅς0.1 γ1ὰ6 ΄ὰ5 δἀ ἀυχ]- 
Ἡγϑίδϑδρ: υουθὶβ παυά δἱϊοὶ ροβϑὶὶ. ΕἘδὰ τηθβ}. 177. 
αὐΐθτη ΠΟ πποὰο νυἱάσητιγ σΟΠΪὨρο πα. 
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ἀλεξεῖν. Ἴσως μὲν ἂν ὅτως ἔχει" ἴσως δὲ καὶ ποιᾶσιν αὐτὼ τῇ 
ἡδονῇ χαριξόμενοι. 
Ὁ δὲ Κῦρος, ὁρῶν τὼ τῶν Μήδων ἔργα καὶ Ὕ ρχανίων, ὡς- 

σερεὶ χατεμέμφετο αὑτὸν καὶ τὸς σὺν αὑτῷ, ὅτι " οἱ ἄλλοι τᾶ- 
σον τὸν χρόνον ἀχμάξειν τε μᾶλλον ἑαυτῶν ἐδόκεν χωὶ προς- 
χτᾶσθί τι, αὐτοὶ δ᾽ ἐν ἀργοτέρῳ χώρῳ ὑποχατωμένειν. αὶ 
γὼρ δὴ οἱ ἀπάγοντες, ἀποδεικνύντες Κύρῳ ἃ ἦγον, πάλιν ἀπή- 
λαυνον, μεταδιώκοντες τὸς ἄλλϑο᾽ ιταῦτα γὼρ ἔφασαν σφίσι 
προςτετάχθωι ποιεῖν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. Δακνόμενος δὴ ὁ Κῦ- 
ρος ἐπὶ τότοις, ταῦτα μὲν ὅμως κατεχώριζε" συνεκάλει δὲ πά- 
λιν τὸς ταξιάρχες, καὶ ςὼς ὅπ ἔμελλεν ἂν ἐξακόεσθαι τὼ 
λεγόμενα, εἶπε τάδε. 

« Ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες Φίλοι, εἰ κατάσχοιμεν τὼ νῦν πρόφαινό- 
“μένα, μεγάλα μὲν ἂν ἅπασι Πέρσαις ἀγωθὰ γένοιτο, μέγιζα 
εν ἂν εἰχότως ἡμῖν, δι’ ὧν πράσσεται, πάντες, οἶμαι, γινώσχο- 
“ἐ μεν᾿ ὅπως δ᾽ ἂν αὐτῶν ἡμεῖς κύριοι γενοίμεθα, μὴ αὐτάρκεις 
“ ὄντες χτήσασθαι αὐτὼ; εἰ μὴ ἔςαι οἰκεῖον ἱππιχὸν Πέρσαις, 
“ἐχῷτο ἐχέτι ἐγὼ ὁρῶ: ἜἘννοεῖτε γὼρ δὴ, ἔφη, ἔχομεν ἡμεῖς 
“ἐ οἱ Πέρσαι ὅπλω, οἷς δοχθμεν τὸς πολεμίες τρέπεσθαι ὁμόσε 
“ )όντας" χωὶ δὴ τρεπόμενοι, ποίος ἢ ἱππέας, ἢ τοξότας, ἢ πελ- 

τϑηἀθηαϊ ποοϑβϑιζαίθ πη 5101 ἱππροηὶ ἀϊουπί. Εἰ ἰογίαββθ απίάθιι [ἃ 56 Γ65 
Βαθοῖ : ἰογίαββὶβ δἰΐατη ἢξος, νοϊαρίαξ υπὶ ἱπάυ]ρσοραηΐ, (δοϊπηί. 

Οὐγὰβ δυΐοπι, οὐπι Μεάογιτ εἰ Η γγοδηϊογιμη ἐδοίπογα οογπογεῖ, ἦρε βἰθῖ 
5υ 566 αι1α8] 5υσοοηβοθαΐ, αυδα 81] ΠΟΟ 'ρ505 ἴθιηροῦθ ν]ρογθ αιοάδῃ 511- 
Ῥέγάγθ νἱ ἀογοηΐαγ, ἴα Δ] δἰϊατ δἀαυίΐγογθ, ᾿ρ51 νογὸ ἰοσοὸ ἃ θχϑίςθη- 
ἀδ ᾿παυβίτϊᾷ γουποῖουἹ ἤφογογο. Ἐσθηϊπὶ αυἱ ργράδῃ ἀρ αϊπιοοθδηΐ, πχοηβίγα- 
Ἐ5 Οὐτοὸ τοθὺβ 115 4.85 δαίογοθδηΐ, Γυγβὰπη οδοίο 5 ρευβθαμίιγὶ ἤοϑέθς 
ἀνθοῖ! 5πηΐ : πξθο δηΐπη υἱὲ Δοογθηΐ, πηρογαίαμη 510] βιὴῖς ἃ ργφ δο 5 αἰθρθαηί. 
Θιυι. ἰαιηοίϑὶ Ουὐτυμι τπογαργθηΐ, 5] τάτάθη 1} 6 Ἰοοἷβ βίηραϊα γοροηθθαΐ - 
σοηνοσᾶραΐ δυΐθη ἀδπυὸ σΟμογίπι ᾿γοίδοίοβ, οἱ οὐπὶ 101 ςΟΠβ ἰ5βθί, 
ὑπᾶ6 οχαυαϊτὶ αιι85 ἀἸσογθηίυν ροββθηΐ, ἤφοο ργοία! : 

“ Ατθί του 6ρο, ἀπηϊοῖ, γ08 οἴη 65 δηϊπηδανοσίεγθ, θοπα ἱηρθηίία Ῥεγβὶβ 
“’ πηϊνοι 815 σοβϑιιγα, τηδχηάα16 ἀἀδὸὺ ΠΟὈΪ5, σοι ρΔΓ 681, φιοτγιπ δα υϊγιη- 
“ΤῸ ορετᾷ, 51 φμίάοπι 11 το ΠΟ ἷ5 σαπί απὶ οβίθηϊαῖα ΟΡ ΠΟ πηι : 
“ἐ νεγὰπι απο ᾿ΐβ ρϑοίο μοί τ] φυθάτηιβ, οὰπῃ ν]ταπὶ 5615 δα φἃ σοπηρᾶταπάα 
“ἐ ποδὶ ποη βιιρροίαί, ὨΪ5] ΡΥΟΡΥΪα5. Ῥοιβὶβ δαυϊίαίιι5 Πιϑεὶὶ, δαυϊάθηι ποπ 
““νἱάϑθο, ἵἴϑγη ψεὶ πὶ νοθἷ5 'π τηθηΐθιη νϑηϊαΐ, αἰΐ, πο5 Ῥϑυβαβ ἱπβίγιοίαβ 
“΄ ἉΓΤΩΪ5 6856, αὐΐθυβ ἢΠοβίθβ σομηϊηὶὶ8 ποδίβοιηι ΘΟΠΡΎΘ5805 ἴῃ ἤχραμι νογίογο 
ΚΕ Ῥοβ86 νἹάθπηιγ : δὲ ΟΝ] [άπ 605 ἰπ ἔπρδτη ψϑυίθγίηιιβ, Πα βπᾶπι ν6] θαυ 65, 

8. ΟἱἨἁ ἄλλοι τοῦτον] ἘΜΔΙΠ οπιπο8 ὀχ μοί, σανὶς : οὐὐὰ8 οοιηθοίΐαγαα ΜΆ. Βοάὶ, 
οἱ ἄλλοι ἂν τοῦτον. Μυτείυν ἰερεπάυπι ρὰ- δαοίογϊ αἴθ σοηβετηδίδιη, οἰπῃϊηὸ 866Ό6Π- 
ἰαΐ, ἀνὰ τοῦτον, ὅκα, Αἱ Βίορἤδηι8 γοοοη ἄδπὶ ἀυχιγηῃ9. 
᾿ίατπαην ΘΠ. Ἶ πτηπ γδοί 5 ἀφ᾽ δηάστη ἠιἀϊ 
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“ἐ σαςὼς, ἢ ἀκοντιςὰς, ἄνευ ἵππων ὄντες δυναίμεθω, ἂν Φεύγον- 
“φὰς ἢ λαβεῖν, ἢ " κοτακαίνειν ; “Ῥνες δ᾽ ἂν Φοξοῖντο ἡμᾶς 
“ἐ προςιόντες χωχϑργεῖν ἢ τοξότωι, ἢ ἀχοντιςαὶ, ἢ ἱππεῖς, εὖ εἰ- 
“δότες ὅτι ὀδεὶς οὐτοῖς χίνδυνος ὑφ᾽ ἡμῶν χωχόν τι παθεῖν μᾶλ- 
ἐἐλον ἢ ὑπὸ τῶν πεφυχότων δένδρων, ἘΠ᾿ δὲ ταῦτα ὅτως ἔχει, 
“ ἐχ εὔδηλον, ἔφη, ὅτι οἱ νῦν παρόντες ἡμῖν ἱππεῖς νομίξεσι τοῦ- 
σῷ πάντα ὑποχείρια γιγνόμενο ὅχ͵ ἧττον ἑωυτῶν εἶναι ἢ 
“ ἡμέτερω , Ἴσως δὲ νὴ Δία καὶ μᾶλλον. Νῦν μὲν ὃν ὅτω 
“ ζαῦτω ἔχει κωτ΄ ἀνάγκην. ἘΝ δὲ ἡμεῖς ἱππικὸν χτησαίμεθα μὴ 
““ χεῖρον τότων, ὁ ποντάπασιν ἡμῖν καταφανὲς ὅτι τὸς τ΄ ἂν 
“ χολεμιίες δυναίμεθο, ἄνευ τότων ποιεῖν ἅπερ κοὶ νῦν σὸν τά- 
“φοις, τότες τε ἔχοιμεν ἂν τότε μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς Φρο- 
“γόντας: ὁπότε γὼρ ἢ παρεῖνο;; ἢ ἀπεῖναι βόλοιντο, ἧττον ἂν 
“ ἡμῖν μέλοι, εἰ αὐτοὶ ἄνευ τότων ἀρχοῖμεν ἡμῖν αὐτοῖς. Ἐϊεν. 
“Ἰβαῦτα μὲν δὴ, οἴμωι, ἐδεὶς ἂν ἀντιγνωμονήσειε μὴ ἐχὶ τὸ 
“ σἂν διαφέρειν τῶν Περσῶν γενέσθαι οἰκεῖον ἱππικόν. ᾿Αλλ᾽ 
“ἐ ἐχεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε, πῶς ἂν τῦτο γένοιτο. ᾿Αρ᾽ ὃν σχεψώμε- 
θα εἰ βολοίμεθα κοαθεςάνωι ἱππιχὸν, τί ἡμῖν ὑπάρξει, χαὶ 
ἐς φσίγος ἐνδεῖ. Οὐχᾶν ἵπποι μὲν ὅτοι πολλοὶ ἐν τῷ φςρατοτέδῳ 
“ χατειλημμένοι, χαὶ χαλινοὶ οἷς πείθονται, χαὶ τἄλλα ὅσα 

. 

“ἔ ψε] βαρ) γ1ο5, νοὶ μοὶ βίαβ, νοὶ αουϊαίογοα Πιρίθη 65 δ ΟΡ ΘΙ ρΟΒΒΙΠΉΙ5, 
“ὁ αιί Ἰηίογσογο, οὐπη ΠᾺ}}} ΠΟΌΪ5. 5ιηῖ ϑαπὶ ἢ υϊηδη) Ἰἀθηλ σοηίγα Ὡς 
“ἐ ἐρῃάδυο ἑογιηϊἀθηΐ, ἃς ΠΔ]  ἴμοἿ 5. ἢῸ5 ΝΈΧΑΤΘ, 5ῖνθ ΒαρΈ ΓΑ Υ]], βῖνο Ἰδουϊαίο- 
“ἐ γρ5, βῖνθ βδαυϊῖοβ, οἷπι σουτὸ βοϊδηΐ ΠΙΠ1] 115 Τ᾽ }η 676 ῬΘΥΙΟαΪ], πὸ ἃ ΠΟΡΪ» 
“ἐ χῃδρὶβ (ὰπι ἃ σΟΙΒ1Γ15 ἀΥθοΥθτι5 δ γπηθηξ! αὐ ἀοοϊρίαης ἢ Θαὸὰ 51 πέος 
“ἐ πὰ 56 Παθϑαηΐ, δῆποη τηδηϊδβίμηι δϑί, αΐ, 1105 δαυϊο5 αὶ τηοαὸ πο βοιιτι 
“ἐ βῃῃΐ, ΘΧΙβ 676 υηϊνεγβα ἤτος αὐ σαρία 5ιηΐ, ΠΟῚ ΓΒ 58 6556 αιἂγ; 
(ἐηρβίγα ἢ Ππηὸ ρχοίδοιϊὸ πιαρὶβ οζϊατι ἰουίαββθ Εἰ αἴ βαη!ὸ ἢδθο υἱὲ 5]ς 58 
“ὁ Παθθαηΐ Ὠθοοββα τ Π) οϑῖ, Αἱ νογὸ 51 ΠῸ5 δαυϊαϊαπΠ) ῬΘΥΘΠΊι15 ΠῚ Π1]0 Πο- 
“ἐγυχῃ δηιίξαξιε ἀοἴθυ οὐ ἢ}, ἈΠ ΠΟ ΠΟῸΪ5 Οπμηϊπὸ Ῥο ρου ϑϑί, {ςΕΓΊΠῚ, 
ἐξ αἱ εἴ δανογβὰβ Ποβίθ5 Θὰ 51η6 ἢ]5. ᾿ΘΥΆΙΏΙ5. 4116 ΟΠ ἢΪ5 πχοήὸ ΘΓ Π.115, δὲ 
“κι Πο5 ἔρδοβ δοῦρα [05 πιο θϑίογο 5 ΟΧΡΟΥΪ μλαγ ἢ Π8 1) οὗηι ν6] δάθββθ νοὶ] 
(ἐ 4065568 νϑ][ηΐ, ΠΗ ΠΝ ΟἸΓ86 ΠΟῚ5 ΘΥΪζ, 51 ΠΟΡῚΒ 10515 δέϊαηι ἀὔβαπθ 15 ἔοι - 
“ (85 Τὸϑ. σου ΠΟΙ παϊ ποϑίγαϑ ἃθαμἀὃ κυρροίαί. Ἐδβίο. Νϑὴο σδτίὰ, υἱ᾽ 
“ἐ Θρίπου, σοῃίτα πδης 5θηϊθητ τὰ ΤΕΡ ΡΠ δη0 ἀυδἸΐαγο μοβϑὶξ, αυΐη οτηηϊη 
“ἐ ρχγερϑίοθί, Ῥογβᾶβ ργοθυίαμ 510] δαυϊαίασα ῥάγασο. ϑοα {Ππ4 ἔουβαὴ ν ]5- 
ἐς σι ἈΠΙΠΊΟ σορ!αἰἰ5, αὰο ρᾶοίο σομῆθυὶ ἤος ροβϑιξ. (ΟΟΠΒΙ ἀθγθΠηι5 ἰϊααιιθ, 
“ἐ οἱ φιιϊάδηι δαυϊζαίτιην ᾿πβιϊτιουο νϑ πηαβ, αὐ ΠΟΡῚ5. δα δὶῖ, αυϊάσιιθ «68. 
(ἐ ϑυηΐ ἰρίταν πὶ σιοδὴβ Θααὶ πα] παπιοιο, σαρεϊ ἴπ σαβέυῖβ : διέ ἰζθη το Πἃ. 
“ υϊθὰβ γορὶ. βοϊθηϊ, οεοϊογάσαθ οηγηΐα 115 δαὶ τιῸ} ΠῚ) ΘΑΌΟΓΙΙΠῚ ΟΡ 6ϑί. 

ζῶ 

8 Κατακαίνειν:)] Ὑυϊξὸ, ἀποκτεῖναι δ6ἢ ΤιουποἸανίτη βοαυθπάθμν ἀιυχίπηι8, Οὗ τῷ- 
τἰοπϑῦι ΒΌΡγὰ δἀϊαίατὴ, Ρ. 150 
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ς δεῖ ἵσπος ἔχοι χρῆσθαι. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ οἷς γε δεῖ ἄνδρα 
“ ἱππέα χρῆσθαι ἔχομεν, ϑώρωχος μὲν, ἐρύματο τῶν σωμά- 
ἐέφων, παλτὰ δὲ, οἷς χαὶ μεθιέντες καὶ ἔχοντες χρώμεθα ἄν. 
“ ΤΊ δὴ τὸ λοιτόν Δηλονότ, ἀνδρῶν δεῖ. Οὐχδν τῶῦτο μά- 

(λισω ἔχομεν" ἐδὲν γὼρ ὅτως ἡμέτερόν ἐσιν ὡς ἡμεῖς ἡμῖν 
“αὐτοῖς. Αλλ᾽ ἐρεῖ τις ἴσως ὅτι ἐκ ἐπιστάμεθα. "Μὰ ΔΙ' 

“ἐῤῥὲ γὼρ τῶν ἐπιςωμένων νῦν, πρὶν. μαθεῖν, ἐδεὶς ἠπίφξατο. 
“Ἀλλ᾽ εἶσοι ἄν τις ὅτι παῖδες ὄντες ἐμάνθανον. Καὶ πότε- 
“ρον οἱ παῖδές εἶσι Φρονιμώτεροι, ὥξε μοωθεῖν τὼ Φροωξόμενα 
“ χαὶ δεικνύμενο,, ἢ οἱ ἄνδρες: πότεροι δὲ, ἐὰν μάθωσιν, ἱκω- 
““γώτεροι τοῖς σώμασιν ἐκπονεῖν, οἱ σίωῖδες ἢ οἱ ἄνδρες , ̓Αλλὼ 

ἐς μὴν σχολή γε ἡμῖν μανθάνειν ὅση ὅτε παισὶν, ὅτε ἄλλοις 
“ἐ ἀνδράσιν" ὅτε γὼρ τοξεύειν ἡμῖν μαθητέον ὥςπερ τοῖς παισί 
“ χροεσιςώμεθω γὼρ τῦτο᾽ ὅτε μὴν ἀχοντίξειν" ἐτισάμεθω 
ἐς γὰρ τῦτο᾽ ἀλλ᾽ δὲ μὴν ὥςπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι, 
“ἰ τοῖς μὲν γεωργίωι ἀσχολίαν Ὡαρέχϑσι, τοῖς δὲ τέχνοι, τοῖς 
ἐ δὲ ἄλλα οἰχεῖα" ἡμῖν δὲ ςρατεύεσθαι ἃ μόνον σχολὴ, ἀλλὰ 
“ χρὶ ἀνάγχη ᾿Αλλὼ μὴν ὄχ, ὥςπερ ἄλλα πολλὰ τῶν πο- 

᾿ 

“ Θαίη εἰ 11 ὩΟΌΙ5. βιρροίαηί, αυϊθιι5 Θαιθ5. τ ἀορϑῖ, μι ρον μην ἸοΥΙοΘ, 
ἐς γηππἰπηρηΐα ΦΟΓρΟΥυΠ,, δ ρα]ΐα, ααϊθιι5 οἴ δ] δου η615. οἵ γοίθης 8 πὶ] ρο5- 
“( ξυῃπγαβ. Θυϊὰ εἸρὸ γοἰϊηατη ἢ Ὑ 1Γ15 πϑιηρὸ ποδὲδ Ορὰβ οϑί, Αἰάαὰὶ μος 
(ς πο ββιπηὰμπη πα ΌΘ πηι : ὨΪΠ1ΐ δηΐπὶ ὁ α!ὃ ποβίγαμη δβὶ, δίαιιθ ποϑηιθί ΠΟΡῚ5 
({ ᾿ρ515 βυτπθβ. Αἱ ἀἰχοϑυῖς ἰογίαββθ αυ βρη, ΠῸ5 προ 05 6556. ίὰ ρῥτο- 
«ἐ (δεἰὸ γ65 ϑϑῖ ; πθάπθ οηΐπιὶ ΠΠογατη αυϊδαθδηι, 41] 16 πΔ ῬΟΥΠΪῚ συηΐ, ῥυϊαδ- 
ἐς φαδη ἀἰβοθγοί, ρου 8 Ἔεγαῖ. Ὑϑγὺμη (1115 ΟὈ] ΘΟ υζ, Θ05,. ΡΟ ΘΙ ἀτηπ Θαβθηΐ, 
(ς ἀἸάϊοῖβδ586. Ὀϊγὰμι νεγὸ ἴῃ ραουῖθ Δῃ 1 νἱτ5 ΡΥμ θη 85 Ρ] 115 δϑὶ δα ἀ15- 
ἐς ρεμάυπι 6Θἃ 4116 ἀἸείαηίυγ οἱ τποηβίγαηίον ἢ αιῖθυ8, ροβίαυδμι Εἰ] σοσἸηΐ, 
« αὐ οχογοεηάμμ δα; ἸηΔΡ}]5 ἰἸάοηθα σουροτα βαηΐ, ρα Θ᾽ 15 8ὴ νἱγὶβ ἢ ΑἹ γογὸ 
“ὁ ταηΐαπι ΠΟῸΪ5 δβί δ (αἰἸἰβοθπ μη ΟἱἹϊ, αἰδηίιηι Π6Ο ῬΈΘΥΪ8, Π6Ο 8115 ΥἹΓΙΒ : 
“ἐ ῃρα06 6η1Π| 58 ρ, 861] ΠΟ 5 ἀἸβοθηάἃ δΘϑί 8γ5; 5συΐ ρ 6.15: πὰπῃ Πδη0 81 
«ς ἀηΐδ (ΘΠΘΙΠῚ5 : ΠΟαὶ6 ἰδουϊδηα! ; οὐπῃ {ΠΠ4ΠῈ ψιοιιια ΠΑ]]ΘΆΠΔι15 : 66 16] 
“ ποῦΐδ ἀοοϊαϊέ, αοά Ποιαϊηϊθιι5 οφοίουἰβ, φαῖθα5 ποροῖα ραγί πη) ἈΡΤΟΥΙῚ 
« ουἴυγα, ραγίίπι Διί ἤοῖα, ραγίϊη 8118 ἀοτηθβίϊοσςθ γ65- θα μι θθηΐ : ΠΟθῚ5 δὰ 
“ς ἐγαοίαπαδη) ΓΘπῖ τ Π!ἀγο πὰ ποὴ οἴη ἀυπίαχαϊς οβί, 56 διϊαμη μθοθββιίαβ 
“ἠπροπῖξιιγ, Αἱ νογὸ ποη ἢΐο οϑί, αποά [ἢ 4115. ταν Π|8. γθθι5 δα Θ᾿ Τὶ 

ἃ Μὰ δῖ οὐδ ΜΒ. Βοάϊ, οἱ οχ οἀϊ(9 
ἙΟΠΠΌΝΙ, ἀσαθι5 ᾿υϊουῖθι5 νοοῖ θι15 οὐ πὶ- 
ὯΟ Ῥγρίοστη 5815, ἀαπί οὐκ ἐπιστάμε- 
να᾿ οὐδὲ γὰρ, ἅο, Ἑφαδάρτη οἴϊατη ϑίορμα- 
στη οἱ Τιουποϊανίαχπη δυθροοίαϑ ΠΑθιιἾ5856, 
6Χ ποίί5, 4.25 15 Δρρίπχόγο, οοῃδίαί, ἘσῸ 
γεγὸ 648 8 ἰηϊορτγίαίοτη. ογαι 8. {π|ρ0η- 
ἄστη ποοοβεατίαδ, αἰα6 αὐδὸ τρί ποηάα8, 
σοηφρο, Ῥγεορήσηρπι ἈΠ ΡΤ ΠΡΟ] ΟΠοτα 

τοβριοιαμί; δ᾽ οὗτχ Πηραίαν α1115. ΟὉ]» 
οἴθη9, Ῥεύϑα8β εημθδίγὶβ «ἀἰδοὶρ δια Ῥγούϑιιϑ 
ἡρίνανο8 6586; ἰάδγηῃ οἵ 'ρ86 (δίθίαν νυ, 
Ἐοδ βαπὰὸ ἀγίοηι ἐηιυϊἑαηἀϊ, ηυϊγυϊηνὸ οαίίεγε : 
αὐἱά γοτὸ ἰοίμιιο ἴλτη τσ δὶ οἵη πὸ 
ἡ ογιήη, ψυΐάοηι, ὅς. ἩΗὶς ἰδααθ ῥυΐον ἰῸ- 
ουἴο ταροίθηδα νἱἀδίαν, αἰ ἀϊσουοίαν, 
Μὰ Δῇ οὐκ ἐπιστάμεθα" οὐδὲ γὰρ Ὁ 

ζ΄ 
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“ἐ χεμικῶν, χωλεπὼ μὲν, χρήσιμα δέ" ἱππικὴ δὲ ἐκ ἐν ὁδῷ μὲν 
“ ἡδίων ἢ αὐτὸς τοῖν ποδοῖν πορεύεσθαι : ἐν δὲ σταθδῇ, ἐχ, ἡδὺ 
ἐἐ σωχὺ μὲν Φίλῳ παραγενέσθαι, εἰ δέοι, ταχὺ δὲ, εἴτε ἄνδρα 
“ἐ εἴτε “ῆρα δέοι διώχοντα χατωλαζεῖν . ̓Εχεῖνο δὲ ἐκ εὐπετὲς, 
ἐἐ φό, ὅ,τι ἂν δέῃ ὅπλον φέρειν, τὸν ἵππον τῶτο συμφέρειν ; οὐχῶν 
“ἔφαυτό γ᾽ ἐςὶν ἔχειν τε χαὶ συμφέρειν. " Ὁ γεμὴν μάλις᾽ ἄν 
“ἐφὶς Φοξηθείη, μὴ, εἰ δεήσει ἐφ᾽ ἵππϑ χινδυνεύειν πρότερον 
“ ἡμᾶς πρὶν ἀκριοὃν τὸ ἔργον τῦτο χἄπειτα μήτε πεξοὶ ἔτι 
“ὦμεν, μήθ᾽ ἱππεῖς ἱκανοί: ἀλλ᾽ ὀδὲ τῦτο ἀμήχανον" ὅπ γὰρ 
“ἂν βαελώμεθα, ἐξέςαι ἡμῖν πεζοῖς εὐθὺς μάχεσθαι" ὀδὲν γὰρ 
“φῶν πεζικῶν ἀπομοαθησόμεθα, ἱππεύειν μαθόντες." Κῦρος 
(μὲν ὅτως εἶπε: Χρυσάντας δὲ συνωγορεύων αὐτῷ ὧδε ἔλεξεν" 
ΟΠ ᾽Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ὅτως ἐπιθυμῶ ἱπεύειν μαθεῖν, ὡς νο- 

“ἐμίξω, ἐὼν ἱππεὺς γένωμαι, "ἡ ἄνθρωπος πτηνὸς ἔσεσθαι. Νῦν 

ἐς ἩΘΟΘΒ5ΆΓ115, απ. σαηΐς 1160 αυϊάθιῃ ας 1165, βεα ὉΠ Παΐθπι δαίογιηϊ : δη- 
ἐἐ ῃρῃ Θηΐυϊϊαῖϊο ᾿πουΠαἴοΥ εβὲ ἰῃ ἰπογα αυὰπι ρϑάϊθιιβ ἱποθάδγθ ἢ ἴῃ ἐδϑιϊπα- 
ἐς οηθ διΐθιη, ὨΠΟΠΠΘ ᾿πσιπαά τ οϑὶ σϑ θυ 6, 51 511 ΟΡῸΒ, ηἶσῸ δά6556: ςθ- 
(ἐ Ἰργϊτόγάμθ, νοὶ ποιαίηθια ναὶ [ΘΓ ἢ]; δῖ ροβοαῖ τιϑ815, ἱῃβθαιιθηάο ἱπίθγοϊροσθ ἢ 
«{ ΠΠυἃ δυιΐθπη ΟΠ ΠΘ σοΙτη πη 68, ΘΠ ΟἀσΠ616 ἈΓΠΟΙΈΠΙ ΚΘΗ ἔδγοπαιπὶ 
ἐξ α1:, 14 δασπν πὰ ροτίαγο ἢ πἰπηϊγαπν ἰάθη οϑί, δὲ Πα ΌθτῸ ἐδέα εἰ υηὰ ρ65- 
“ἐἴἅγτ6, υοήΐ νεγὺ τηαχὶπηὸ 6}}5 νΘγοσὶ ροββὶΐ, π, 8ῖ ὨΘΟΘ556 ἤΠιθσὶξ ἰῃ θαὰο 
“ μυΐὰς. 05 ῬΥΘ ἢ ρϑυϊοαϊαμη 5 ῖγθ, φαὰτῃ πος οφωΐξαπαϊὶ τουιηιβ ἀοσυγαῖὰ 
“ἐ τρῃρθϑιηιβ, ἰτη ἀδθιηθ Ὠδαιθ ρΘαἸξ65. ἀπ ρ Πὰβ 5ηγι5, ὨΘαῈ6 5αιὶβ Ἰἀοηοὶ 
(ς ραυϊΐοκ ς πθο μος ἐρϑίηι ἃἀδὸ οτηηϊπὸ 6βϊ θχρ!]οαία αἰ 16 116 : πη ᾿θ]οαη- 
“( (δ νο πουϊτηι8, ὨΟὈ15 βίαϊτιπη ΠσΘὈΪ ρϑα θ5 αἰτηΐοαγθ : ααρρα δαυϊίαπαϊ 
(ς αγτίϑῃῃ βάοοί!, ΠΙΠ}} δουαπι, 4188 δαὶ ἀγΐθπη ρα θϑίγβ ΡΕΡΊ 6 ρογἰπθηϊ, ἀ6- 
“( ἀἸ5οθη,ι5.)) Οὐυτὰβ ηὐϊάθπι πδης ογαϊοηθια Παθαϊ : δὲ ΟἨγυβαηΐαβ δ]19 
βϑηϊθηΐξίαην δά ργοθδη5, ἴῃ ἤὰπο τηοάπιπ Ἰοηυμίι5 δβί : 

« Ἐξαυϊάσιῃ, ἱπαυϊῖ, ἀβαὰδ δἀθὸ θημταηαὶ ἃυΐθη αἴβοθγα οἰρῖο, υἱ Θχίβι!- 
ἐξ γῃργὴ Π|6 οι 6 πὶ ν Αἰ ] 6 ἴΌγ6, δὶ Θαθ 65 ἴδοι ἔποσο. Νδπι πιοἀδ 5αἴϊς 

ἃ Ὁ γεμὴν, 3.0] ΝΟῚ ἰδπιογὰ ἐδ, φαοδ ἁπάντων ῥώμῃ καὶ τάχει, τα τῇ τῶν ποδῶν κυφότητι. 
Αἀ ἢξθα δυΐδιι Ογεὰβ αδιηρίϑτω γϑυθυὶ Ῥροβ86 αἰοϊΐ, ηὸ 

ἄστα ϑαυϊίδηαιὶ ἀΥξ ἀϊβοθη: Ορογϑμ ἀ6ηΐ, 
δα ρμοάϊξαμη ἔα μἀτιπὶ Γαι ΠῈ5 Τηϊ 8 ἀρ τὶ 
γρ ἀουθηΐυῦ ; πϑῖὼ ρῬαβϑίμι ἀοοοηΐ Ηϊςο- 
χἱοὶ, ἰὰ ἔδγὰ οατῃ τα 05 ΘοΙηραγδίυση 
6586, δ 41 δχ 118 Ρϑαϊίεβ. βίηΐ ορίιηϊ, 
ἐϊάθπι θα 68.115 Ἀγ 8 βιηΐ ἰδυγηὰ ᾿ρουϊ ; 
ἃ γἱοἰββίστω, ααϊ δαυϊδηάϊ αὐἴθ να]θδηΐ, δὰ 
Ῥϑααβίγα οουίδυηθη ἀθβοθη δῦ γουθϑηΐιν. 
Ἡϊπο Οὐηβέανἐῖο ργεοϊραῦ ἰαπαὶ ἀαύαπι 
εϑέ, φαοά ἰηΐον δαιιὶΐθ5 Ῥαυϊΐου 8ὸ ρϑάϊνθ8 
διηϊηθγοῖ, Οὐκἕῆν ὃ μέν τις ἐκείνων πεζὸς ὧν 
ἀγαθὸς, τὴν ἱππικὴν τέχνην ἠγνόησεν" ὃ δὲ ἐπις ά- 
μενος χρῆφθαι τοῖς ἱππικοῖς, ὀκνεῖ πεζὸς εἰς μάχην 
ἰέναι. Μόνῳ δὲ ὑπάρχει σοι τῶν μὲν ἱππέων 
ἀρίςῳ φαίνεσθαι παραπλησίως ἐκείνοις ςαλέντι. 
μετασκευκπσαμένῳ δὲ ἐς τὴς ὁπλίτας. κρατεῖν 

Φυϊίαη. Ογαΐ. 1. Ρ.ὄ 11 
γοῦθὰ νἱὰθ 818. 4185 ποίαυϊς Υἱν δα Έ159, 
Ἐς. δρωμ)ηιθηνῖιι. 
Ὁ ̓ Ανθρωπος πτηνὸς, ὅς 6.} ΟΠ γγϑαηΐς αυΐ- 

ἄθῃν, 18} 5ρ6 βΒιἀϊόααα οαιυϊίδηαὶ κα βιϊθη- 
818, ἰρ58 δχυίαΐ ογϑῖῖο. Ἑπσφηάθιηῃ υϑγὸ ἰὸ- 
ααθηαὶ γϑϊϊοηθια, ἴῃ τὰ 51}}}}}, δά ίθυϊξ 
Ριίαϊο: Πρὸς τοίνυν τὰ τοιαῦτα, ὦ φίλε, πτερὸν 
χρὴ παιδία ὄντα εὐθὺς, ἵν᾽ ἄν τι δέῃ πετόμενοι 
ἀποφεύγωσι. Πῶς λέγεις ; ἔφη. ᾿Ἐπὶ τοὺς ἴπ- 
πὺυς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀναθδιδαστέον ὧς νεωτάτες, τ᾿ δι- 
δαξομένυς ἱππεύειν ἐφ᾽ ἵππων ἀκτέον (1Ἰὰ δηΐπι 
ἀἰϊξεϊησιιθηᾶιι5 ϑϑὲ ἢἰο Ἰοοῖβ, πη, αὐ νυ ϊ τὸ 
διδαξομένος ἱππεύειν ἐφ᾽ ἵππων, ἀκτέον, ὅτ ο.1 
ἐπὶ τὴν ϑέαν μὴ ϑυμοειδῶν μηδὲ μαχητικῶν, ἀλλ᾽ 
ὅτι ποδωκεςάτων ἃ ἐυηνιωτάτων᾽ ὅτω γὰρ, ἕο. 
ἄς Ἠδριν. 110. 5. Ὁ. 467. υὐἱ 96 1τλὸ Ὦδ06- 

νὸν... 
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ἐεμὲν γὼρ ἔγωγε "ἀγαπῴην, ἐξίσϑ τῷ “εῖν ὁρμηθεὶς ἀνθρώπῳ, 
ἐς μόνον τῇ χεφωλῇ προσχὼν, ἄν τε ϑηρίον πωραθέον ἰδὼν δυνη- 
“ῥῷ διατεινόμενος φθάσαι, ὥςε ἀχοντίσωι ἢ τοξεῦσωι «πρὶν 
ἐς πάνυ ὥρόσω αὐτὸ γενέσθαι" ἣν δὲ ἱππεὺς γένωμωι, δυνήσομαι 
“ μὲν ἄνδρα ἐξ ὄψεως μήχες καθαιρεῖν" δυνήσομαι δὲ, ϑϑηρίω 
δ ἀκ "ὦ μὲν ἐκ χειρὸς παίειν κατωλαμβάνων, τὼ δὲ ἀκον- 
“ἐφίδων ὥςπερ ἑξηκότα᾽ καὶ γὰρ ἐὼν ἀμφότερα τωχέω ἧ, ὅμως 
“δὲ πλησίον γίγνηται ἀλλήλων, ὥςπερ τὼ ἑξηκότω ἔφαι. 
“Ὁ Ἐγὼ δὲ δὴ μάλιςα δοχῶ, ἔφη, ξώων ἐζηλωκέναι ἱπποχενταύ-. 
“ρας, εἶ ἐγένοντο" ὥςε προς ὁδλεύεσθαι μὲν ἀνθρώπϑ φρονήσει. ταῖς 
εὖδ εἐρσὶ τὸ δέον πωλαμᾶσθαι, ἵστε δὲ τάχος ἔχειν καὶ ἰσ- 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Δ΄. 

ξ Σ Ν 

“ χὺν, ὥςε τὸ μὲν φεῦγον αἱρεῖν, τὸ δὲ ὑπομένον ἀνατρέπειν" 
Ὸ “  κ “ ε " ͵ Ἐ 7 
ὀχῶν πάντα κὠγὼ ταῦτα ἱππεὺς γενόμενος, “ συγχομίξομοι 

(ἐ τη ῖπὶ ςοττα αογῖς, 5: στ Δ] 10 ΘΌΓΓΕΓΘ ῬαΥΙΓΘΥ δα ργθϑβι15, 8010 οὐὲ σαρῖα 
ἐξ αηΐονοτίαμη : οἱ 5ἱ ἴδγδιη ρυϑοίθγουγγθηίθμι νἹ θάμ, [ἰἃ, σοηΐοηἴο Οἰιγβὰ Ργ86- 
ἐς ψεχίεγθ ροβϑβίπι, αἴ ᾿Υΐα5᾽ εατὶ ν 6] 8 .}0 νοὶ βαρ ἃ ἐθυῖαπη, ααὰπι ργοου] 
«ἐ ᾳῃπηηοάδηῃ Θναβουϊ : δἵ 641165 δὶ ἰδοίαβ ἔπ6 ΓΟ, ν γα π) ̓ ΠΓΘΥΪΠΠΕγα ἴαῳίο 6 χ 
“ Ἰηξογναῖίο ροίΐθτο, αυδηΐο ἃ π|6 Πιθυς σοηβρθοίαβ : οἱ ἴδγαβ ΡΥ ΒΘα6η5. 
(ἐς ραγίϊμα θὰ5 βοΐθσο σοιηϊηὴβ ἰηίογοθρίαβ, ρϑυ πὶ 4185] βίδηΐεβ ᾿δουϊαπήο 
“ὁ ξβγῖγο : Π8Πὶ 58 ἀπὸ νϑϊοοία 5ιηΐ, οἱ ργοριὰβ ἰατηθη δα 56 ᾿ῃνίσθ δοσδήδηί, 
( α[απίυμπι ᾿πβίασ ογαηΐ. ἘΣρῸ νογὸ, [Π 6} Ὑπαχιπιὸ ορηῖδι5 ΘΧ φημ. 8} 105 
“ὁ μΙρροοσοπίδιτοβ, 51] αἱ πιογυηΐ, Δα ΠΊΙΓΑΥῚ 5ο]θο ; ηπδά οἱ Βυμηαηᾶ ργπάθη- 
“(8 σοηβι πὶ σαρογθηΐ ρεϊὰβ, εἴ αυοά Οριιδ δϑβϑί τη ηρι5 οῇσαγθηΐ, οἴ 
“ἐ ραᾳαὶ σοἰου αἴθτα οἱ τοθογ ΠαὈογοπί 86 14 οαριθπάσπι ιοὰ ἐπρϑγεῖ, εἴ ρτὸ- 
“ἐ βιργηθηάυγη απο ϑυθβιβίογει : ἤδθο ἸρΊαΓ οπηηΐα δὲ 'ρ5εὲ ἔβοῖιβ 66.165. ἴῃ 

αν ἄο γα Π6 Ἔσο, φαὰ ῬαΘΥΙ γ65 
6 Ποα5 (υ ϑρεοίοηί. Αἀ ἤῦπο δαίθηι 
Ῥιαίοηθ ἰοοῦτα γοϑρίοιί «]υϊῥαγνιβ ἴῃ ΟΥαΐ. 
1. ν. 11. φυδια δἀαυοὶς οἰϊαπλ Π].5{γ158. 
Ξραππϑιηΐα5 ἴῃ Οὐδεγυαΐ, τὰ ἰδίατη Οταίϊο- 
ὭΘΤΩ. 

ἃ. ᾿Αγαπώην, ἐξίσν, δκο.1] Τοίυγα σης ἴο- 
αὐτὰ ἰἰὰ Ιορὶς Ἡυγείιι; Νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε 
ἀγαπῴην, ἣν ἐξίσου τῷ ϑεῖν ὁρμηθεὶς ἀνθρώπῳ, 
μόνον τῇ κεφαλῇ πρόσχω. ἸΤΑλΌτὶ ΠΟΠΏΜ]]} 
ἀαπί, Νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ, ἤν γ᾽ ἐξίσυ τῷ 
ϑῆν μον τῇ κεφαλῇ πρόσχω" 
γΕ] προρχῶ: ἘβῸ -" 1! τηυΐο, σἂπῃ ΟΡΕΙΩΪ 

6 τοσερίδιῃ ἰθοϊ]ΟἤΘ τὴ 5ογεηΐ, θα ὰ6 
εἰδὴ νἱαὶ μάροαι. τῳ 

Ὁ ᾿Εγὼ δὲ δὴ, ὅκ9.1 ΒίορΠδπιι5, ,οαηοα- 
γἷιβ, οἱ 4}}} οχῃϊθοηΐ, Ὃ δὲ δὴ μάλιςα, το. 
Ἑάιμῖο δυΐοπι Εἴοπ, ᾿Ἐγὼ δὴ μάλιςα, ὅτο. 
“ἤγρεπίογ. ᾿ἜἘγὼ δὲ δὴ μάλιςα, ἔἕχο. αιιδγη 
δραυεπάσπι σοηβαϊ, δι) 5. αυϊάργη 
Ἰοοίίοη5 νεδίϊ σία βοσυαΐ ΜΆ, Βοΐ!, «οὶ 
αἱ, ὦ δὲ δὴ, ὅκα, η6Ὸ ἈΠ Ὁ (οχὸ ἴῃ βίο 6 χ- 

οἸηρί τὶ δουιρίιμλ 6586 δὲ Οϑιπου 15, 
Ἑαϊοίυγ οὐ ἴρ88 δίθρμδηιβ, ἔγυιϑίγὰ 16 1- 
αύυδη γα! Ποἤθχὴ δα ἰϑίϑ, γουῦϑ, Ὃ δὲ δὴ, 
ὅτ ο. φυφοϑίυσιη, Εἰ Βυάδοιιϑ οὐπι ἢΪΠ}} 
1115 γϑάαϊ γιάθγεῖ, 6χ 1110 ὃ δοϊθπάπμι ρὰ-᾿ 
(ανὶξ ἐγὼ, φυαοά ἱχηροηϑιὰβ 11} παυὰ ἀυδιὸ 
ΡΙαουϊβϑαί, 51 ρυὸ ὃ ἴὴ Εἰ Υῖ5. 815 [66 1886: 
ὦ, φῃοά τοργεβοηίαί ΜΆ. Βοα]. 6 ἐήρ- 
Ῥοοοηαινβ ϑυιϊΐθίη ν᾽ 46 ἀὰς τηοποὶ Ρᾳ]:- 
Ῥμαίυϑ 1. ἀ6 ΖΠιογεοάϊδ. οἱ Ηΐθγοη. Μαρὶυϑ 
«Μ|βοεϊ. 110. 1. 6. 20. Ῥχο]χὸ ἀϊϑρυίαί, 

Ο Συγκομίζομαι] ϑὅϊ1ο Θα 1, 408 ν᾽], Ομλ- 
168: 5΄ΘΡἤδηι8 βου θοπάστα ρυΐαΐ συγκο- 
μίσομαι : ἀθ αυὰ διποπάδίοηο 1}}}} δἀϑοηε τὶ 
γἱἀοίαν ΟΔΟΥ ο 5 ἰπ ϑἂ Ἰηΐουργθίδ 006, 
ᾳυῷ [ἃ 86 μβαδοὶ πο οπυμῖα ὑπ, ἤν υϑυϊηῖ 
οὐ ρογαηι : ὨΘΌΠΟΝ ᾿θ πον 9, ἱπ οαϊο- 
6 ἔογ!ᾶ, ουι8 γουβίοπθιι ἀδηιὰ9. ῬΙδοοξ 
ἰίΐδαιιθ ϑίθρμαμὶ οοπ]δοίαγα; Ὀγοβουηλ 
οὗ 6, 4185 ἴηοχ βοαιπηίΐαν, γεχθα ζαΐτι» 
τῸὸ δἔϊασα ἤθη θοχο ΡὈτοΪϊαίδ, 51Π|. 



Φ 

ι9ὃ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“ πρὸς ἐμαυτόν. ἰ]ρονοεῖν μέν γε ἕξω " πιάώντω τῇ ἐμῇ ἀνθρω- 
“ σίνῃ γνώμῃ, τοῖς δὲ χερσὶν ὁπλοφορήσω, διώξομαι δὲ τῷ ἵππῳ, 
“ φὸν δ᾽ ἐναὐτίον ἀνοτρέψομωι τῇ τὸ ἵππο ῥώμη ἀλλ᾽ ἐσυμπε- 
“ Φυχὼς δεδήσομαι, ὥςπερ οἱ ἱπποχένταυροι" ἐχὸν τῶτό γε χρε- 
ἐστον ἢ συμπεφυχέναι. Ῥὸς μὲν γὼρ ἱπποχενταύρος οἵμαι 
“ἔγωγε πολλοῖς μὲν ἀπορεῖν τῶν ἀνθρώποις εὑρημένων ὠγαθῶν 
“ὅχως δεῖ χρῆσθαι, " πολλοῖς δὲ τῶν ἵπποις ἡδέων πεφυκότων, 
“πῶς οὐτῶν χρὴ ἀπολαύειν" ἐγὼ δὲ, ἣν ἱππεύειν μάθω, 
“ὅταν μὲν ἐπὶ τῷ ἵππϑ γένωμαι, τὰ τῷ ἱπποχενταύρε δήπε 
“ διωπράξομο!" ὅταν δὲ χατωβξῷ, δειπνήσω, χωὶ ἀμφιέσομιαι, 
“ χωὶ κωθευδώσω, ὥςπερ οἱ ἄλλο; ἄνθρωποι" ὥςε τί ἄλλο ἢ διαι- 
ἐρετὸς ἱπποχένταυρος καὶ πάλιν σύνθετος “ γίγνομαι; ᾿Ἔτι δ᾽, 
“ἔφη, χαὶ τόδε πλεονεχτήσω τῷ ἱπποχενταύρθ᾽ ὁ μὲν γὰρ δυοῖν 
“ ὀφθαλμοῖν προεωρᾶτο, κωὶ δυοῖν ὥτοιν ἤχθεν" ἐγώ δὲ τέτταρσι 
“ μὲν ὀφθωλμοῖς τεεμωροῦμοι, τέτταρσι δὲ ὠσὶ προωισθήσομιοι!" 
“πολλὰ γάρ φασιν ἀνθρώποις καὶ ἵππον τοῖς ὀφθωλμοῖς 
"ἐ σροορῶντο δήλθν, πολλὼ δὲ τοῖς ὠσὶ προωχόοντω σημαίνειν. 
“ Ἐμὲ μὲν ὃν, ἔφη, γράφε τῶν ἱππεύειν ἐπιθυμούντων." Νὴ 
Δῇ, ἔφασαν οἱ ἄλλοι πάντες, χαὶ ἡμᾶς γε. ᾿Ἐλ τότε δὴ ἔφη, 

ἐἐ γχὴβ σοῃίεγαμι, δίθηϊο φυϊάθηι πυιιδηᾷ ργονιάθσ ουποία ροίογο, Ἰηδηΐθα5 
ἐξ ἄγη) ΘΘΥΔΤΩ, ΡΘΙΒΘΟΠΟΥ δαῖο, θαι ἑαράϊθην ΤΟ οσΘ ἀἀνογβαυαι ᾿ΤοῸ- 

"εξ βίογηϑηι ἢ ὨΘηῈ6 [Δ Ρ]6; εὖ ΠΙρροσθηίαμτι, οοπογοίαβ. δήθο δα] ρσαθοῦ : αἵ- 
“ἐ αἀϊ ος σοί ποθι οϑί, ααἂηι ἃ παΐαγᾷ ὀχ δ οογθόβοοσο Νὴ Πρρο- 
“ἐ ρρῃΐδαγος Θαι 6 ηλ Ἰρποῦᾷ556 ΥὈ ΤῸγ, απὸ Ῥαοῖο της σοχητηοα δῖ θι5 
“Γ ΔῸ Ποιμιηῖθιι5 ᾿Ἰην Θη 15. απ οροτγίογοι, αασααθ ρᾶοίο ται 5 γθθι5 ᾿πουηα 5, 
“ς φιιὰβ Θαιῖδ παίαγα σΟηοΘβϑιῖ, ἔτ σοηνθηϊγεῖ  ΘΡῸ γνετὸ, δὶ δαυϊίαγο αἰάϊ- 
“ἐ ροῖὸ, σὰ δα ᾿ηϑθάθγο, 8. Πἰρροσθηΐδον! 5πηϊ Ἡϊηΐγατη. ρΟΓἢΠΟἸΔΠῚ ̓  
“ἐ ρὰμῃ ἀδβοθηάθγο, φαδπιδαάπηοάιμῃ τοι’ ΠΟΙΉη65, σέθηαθο, εἰ γε βία, δὲ 
ἐς βογηηΐαπι : ἡπατο ααϊ Ἰ1π6 ἕαϊαγιια βῖτ, φααπι πἰρροσθηΐαθγιβ αἱ αν] 
“ ρὲ γυγϑὰπι σΟΠΊθΟΩΙ ροΐεγ!: ἢ Εἶτο ργφτογθὰ, ἱπαιῖῖ, πᾶς οἤδτη ἴῃ ματα 
κε τη θ οἱ σοπα οηθ αὐὰμι Πρ ροσθηΐδαχτιβ : ΠᾶΠῚ ΘΟ 5 116 ἀπο ΡΥΟβρὶ- 
ἐὸ οἰδθαϊ, δὲ δυνθι5 ἀπαθιι5 Διο θαΐ : ΘρῸ νϑγὸ αυαΐμον οοα 5 ἴη οχρίογαμάο 
ἐἘ αἴδγ, εἴ δυσὶ θιι5. απαίποῦ Ὀγφοβθητδη:: αἰσηξ δηλ Θαχθμν οἰ Οὐ] 5 
«ὁ γαῖα ργοϑριοϊθηΐομι ποι ηἶθι5 ἱπάϊοαγο, δὲ βρη ἤοανο ἐξϊθηε ταυΐία α80 
ἐς ΔΙΤΊθι15 ἔρ56 ᾿υϊὰβ μογοϊριαῖ, [Τταη06 π16, αἷξ, Πϊουπ ἴῃ παγηθυιπι δαβοιὶ- 
(ὁ Βρ6, αἷιϊ δαυϊαγα οαρὶυηί." ἘΠῚ πο αυσααο, ρῥγοίθοϊζο, ᾿ἰηαααηΐ τϑὶϊαυὶ 

ἃ Πάντα τῇ ἐμῇ, ὅς 6.1 Τὰ ΠΟΠΗ]}115 δα ϊῃς 
ἀφοϑὲ πὰ ἐμῇ" ᾳαυοὰ «αϊάθγῃ ξουνιὶ 5[6- 
Ῥμδηὶ δὲ 1ωθυποίαν!ϊ δα! υ 68 ; ἴῃ 15 
Ἰϑιλθ ποίϑ8: οἷ, βιιβῃθοῖδ ᾿ἰδοίϊοηὶβ πα 1665, 
ΔΡμΟΠ μιν. [Ι͂ἀδπὶ εἰϊανὴ ὀχ θος ΜΒ, 
ΒοΑΪ. τουζαϊο Ῥαι!αὰπῦ νοοιιπὶ ἰδίαγιιπι 
ονάϊηρ, ἔξω τῇ ἐμῇ πάντα ἀνθρωπίνῃ, 

Χο, ὍὌκο βαῃὸ Χἰϊπ ἃ αἴλό 5586 τα νη. 
Ὦ Πολλοῖς δὲ τῶν] Βαϊ ΟΠ 65 αὐτο άϑυι ἀδη 

᾿᾿. 

πολλῶν δὲ τῶν, ο. Αἱ ᾿δοξοπθσω, αιιᾶτα 
Ῥγβοβίδη! ϑιθρῃδηα8, Πϑαποϊανίαβ εἰ ΜΕ, 
δοά!. 165 βὰν ἈΙΎΡΙΘΧῈΒ. 

6 Τγνονμε «Ἔν, Ῥογένδ ταϑν]ὲ γίγνωμαι, 
αἱ 51} βιιϑ)ηοίνυ5. ΑἹ τηοάτι5 ἱπάϊοϑίϊ- 
γὙ05 Ποὴ Πιϊη δ παϊο ἰοσο ἀρία5 νἱἀδίαν, 
αιιὰσν ΕΠ στιργαὰ ῬΆα]Ο τηθιηοχαδίο -------- ἔπ- 
πεὺς γενόμενος συγκομίζομαι πρὸς ἐμαυτόν. Αἴαι 
ἱτὰ ΠΟΤῚ ΟΠΊΠ65 ΓΡΌΥ ΒΘ ΘΗ. 
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ὁ Κῦρος, ΤΊ ὃν; ἔφη, ἐπεὶ σφόδρω ἡμῖν ταῦτα δοκεῖ, εἰ καὶ νό- 
μον ἡμῖν αὐτοῖς ποιησαίμεθα, αἰσχρὸν εἶναι οἷς ἂν ἵπσπϑς ἐγὼ 

πορίσω, ὄν τις φανῇ πεζῇ ἡμῶν πορευόμενος, ἐόν τε πολλὴν, 
ἐάν τε ὀλίγην ὁδὸν δέῃ διελθεῖν ἵνὼ καὶ παντάπασιν ἵπποκεν- 
γσαύρος οἴωνται ἡμᾶς οἱ ἄνθρωποι εἶναι. Ὃ μὲν ὅτως ἐπήρετο" 
οἱ δὲ στάντες συνεπήνεσον᾽ ὥςε ἔτι χοὶ νῦν ἐξ ἐχείνα ὅτω χρῶν- 
σαι Πέρσα:, χοὶ ἐδεὶς ἂν τῶν χωλῶν κὠγωαθῶν ἑχὼν ὀφθείη ἸΤερ- 
σῶν ἐδαμδ τἰεζὸς ἰών. Οἱ μὴν δὴ ἐν τότοις τοῖς λόγοις ἦσαν" 

. Ἡνίχοω δ᾽ ἦν ἔξω μέσο ἡμέρας, προςήλαυνον οἱ Μῆδοι ἱππεῖς 
χαὶ οἱ Ὕρχάνιοι, ἵππὸς τε ἄγοντες" αἰχμαλώτος καὶ ἄνδρας" 
ὅσο; γὼρ τὼ ὅτλοω παρεδίδοσαν, ἐκ ἀπέκτεινον. ᾿Βσεὶ δὲ πσροςή- 
λασαν, πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐπυνθάνετο ὁ, Ἰζῦρος εἰ σῶοι πάντες 
εἶεν αὐτῷ ἐπεὶ δὲ τῦτ᾽ ἔφασαν, ἐκ τότϑηἠρώτω ὅ,τι ἔπραξαν. 
Οἱ δὲ διηγᾶντο ἅπερ ἐποίησαν, καὶ ὡς ἀνδρείως ἔχαζα ἐμεγα- 
ληγόρον. Ὁ δὲ διήχϑε πάντα ἡδέως ὅσα ἐξόλοντο λέγειν" 
ἔπειτω δὲ καὶ ἐπήνεσεν αὐτὸς ὅτως, ᾿Αλλὼ χαὶ δῆλοι, ἔφη, ἐξὲ 
ὡς ἄνδρες ἀγωθοὶ ἐγένεσθε, καὶ γὼρ μείζες φαίνεσθε, καὶ καλ- 
λίος, καὶ γοργότεροι, ἢ πρόσθεν, ἰδεῖν. ᾿Ἔἰξ δὲ τότϑ ἐπυνθάνε- 
70 ἤδη αὐτῶν χωαὶ πόσην ὁδὸν διήλωσαων, χαὶ εἰ οἰχοῖτο ἡ χώρα. 
ΟἹ δ᾽ ἔλεγον ὅτ; καὶ " πολλὴν διελάσειον, χωὶ πᾶσω οἰκοῖτο ἡ 

ΟΙπ65. απι νοτὸ γιυβ, υϊά ᾿σιταν ἢ αἰΐ, αυδπαοαυϊάθιιη ΠΟΌ5. ἰχφθς 
ταϊγοθ ργοθδηΐασ, ᾿θρθιηηθ Π0Ὀ]5 0518 ἔδγδιμιβ, αὐ ἴΓΡ6 511 σαθη πα 60- 
τάμα, ααθ5 Θα.05 ΘΡῸ Βα ρροδαϊζανοιο, ρθαϊΐθπῃ ἴῃ ργοΐβοίοη 6 σοηϑβρίοϊ, βῖνα 
ααεὺ ταδρτιιηη, βῖνα ραγν μὰ ᾿ἴθι [αοϊθημ ἀπ 510 ὃ τι Οπμηϊπὸ 05 ΠΙρροσθη- 
ἸΔΌΓΟΒ 6556. ΔΡΟΙΓΘΠΤΠΓ ὨοΙαΪπθ5. Αα σης 116 τηοάπτη θο5 ἰηίθιτοραβαΐ : 
1ά46 5ἰπ)} οὔ 65 ἐ{ϊ αἀβθηβὶ βαηΐ : πῸ ἢΠί, οὐ πὰης ἰρβαπιὶ ῬΘΥβ88 ΠΊΟΓΘΙᾺ 
ζπ46 υϑ686 ἃὉ 60 θη ροΓΘ ἰϑηθδηΐ, οἱ ὁ θυ 815. ἤθηιο δἰθραπίογι ας υϑαθδια 
Ῥϑάθ5. ᾿Ἰησθάθσρ, βυᾷ φωΐάρηι 5Βροῃΐθ, οοπβριοϊαῖϊαγσ, Επ 5 φυϊάθπηι 111} 56Γ- 
τ ΠἶθῈ}5 ᾿πίθ τ] ογαηΐ : 

(πῃ νογὸ ἴδηι πηϑυ! ἀϊθ5 ργοίθγ ἰπβϑί, αάνθοι! βαπέ θαυϊο Ναὶ οἱ Ἡγι- 
σἝΠΙΙ, 5θουμη ἴα πὶ Θ6005 (1ηὶ ὙἱΓῸ5 σαρίϊνοβ ἀποθηΐθα : χαοίααοίς ΘηΪπι ἃγτηᾶ 
γα ιἀογαηΐ, ΘΟ Ὠθιΐηθιη οσοίογαπί. (Οὐὐτῃ δυΐθηι Δἀνθηϊβδθηΐ, ρυϊπυὺπὶ 
605 ἱπίοτγοραθαΐ ΟὝΤι5, ἃΠ ΟἸΏΏΘ5 510] 5αἶνὶ βββθηΐ :. οἂπη μος {ΠΠ] βρη ϊῆοβ8- 
56πῖἴ, ἀοϊπἀὁ αὐ ΤοΓιπὶ ροβϑιββθηΐ, αι ςοσαραῖ, ΠῚϊ γῈ8 ἃ 58 ρϑβϑίαβ ΘΧροπθ- 
βαπΐ, οἱ αυὰτη [ΟΓΕΓΟΥ δἰπριΐα ᾿πλσηϊῇοῦ ργεθἸσαθαηί. Οἰπηΐα δυΐθηῃ 1116; 
αυο5 ἀἴσοτο νοϊοθαηΐ, ΠΡΘ τοῦ ἀπάϊν! ; ἀριπαὸ οἰΐδιη 605. σης ἴῃ πιοάιπιτη 
οοἰϊαυάανῖξ : ϑαιὴβ οεγτιὸ ἀὐἀραγοί, ἰπαυΐ, νῸ5. (ὈγΕ ΟΣ νοϑιηοῖ ρδββῖ586 : ΠαΠῚ 
δα. γαπι νοϑῖγα 5ρθοῖθ5. οβί, υ οἱ σγαηαίογοβ, δὲ. ρυ]ογίογθβ, οἵ δουίουθβ νΐβιι 
51τπ|5, φαὰπη ρτ 8. οϊπἀὸ αὐΐοπι, φαδηίαμι ᾿1ποθτῖ9 σοη δοϊββθηΐ, ἰηϊθσγορα- 
θαῖ, οἵ ἅη ἴποοῖαβ γορῖο πιαῦογοῖ, ἘλΙσοΡαηΐ 111], Ἰοπρίιι 86 [6 Γ ροτ' πιαρπαπι 

᾿ ἃ Πολλὴν διελάσειαν δίορπαηπαθ, Πα ποῖα-ὀ ΚΜ αϊ,, Ἐΐαα., (αΐη οἱ ΒίορΡΠΆΠ0}8 δορί» 
γἵαϑ, οἱ 41Π| ρογρόσγαπι ὁδὶ πολλὴν δὴ ἐλασει- γάτη ἃ Ποὺ ΐ5 γοσφρίατηῃ θα σῃ ἀϑ 6586 
αν, ἴπ8ο βύτη β6συ 95 Μξαγη οαϊ, ο᾽, τησηυϊί, 

ΟΊ" 
-“Ὁ0ὕό, 
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χώρα, καὶ μεφξὴ εἴη καὶ οἰῶν, καὶ αἰγῶν, κωὶ βοῶν, χωὶ ἵππων, 
χαὶ σίτϑ, χαὶ πάντων ἀγαθῶν. Δυοῖν ἂν, ἔφη, ἐπιμελητέον 
ἡμῖν εἴη, ὅπως τε χρείττος ἐσόμεθα τῶν ἐχόντων αὐτὼ, καὶ 
ὅπως αὐτοὶ μενῶσιν" οἰχϑμένη μὲν γὼρ χώρω πολλ ἄξιον χτῇ- 
μα" ἐρήμη δ᾽ ἀνθρώπων ὅσα, ἐρήμη καὶ τῶν ἀγαθῶν γίγνεται. 
Τὸς μὲν ἂν ἀμυνομένος οἶδα, ἔφη, ὅτι ἀπεχτείνωτε, ὀρθῶς πιοιῶν- 
τες (τὅτο γὰρ μάλιςαω σώζει τὴν νίχην) " τὸς δὲ παραδιδόντας, 
αἰχμωλώτος ἐλάξετε" ὃς εἰ ἀφίεμεν, τῦτ᾽ αὖ σύμφορον ἂν, ὡς 
ἐγώ φημι, ποιήσαιμεν. ἸΙρῶτον μὲν γὼρ νῦν ἐκ ἂν φυλάττεσ- 
θαι ἐδὲ φυλάττειν τότες ἡμᾶς δέοι, ἐδ᾽ ἂν ἢ σιτοποιεῖν τότοις" 
(ὁ γὼρ λιμῷ γε δήπϑ ἀτποχτενᾶμεν αὐτὸς) ἔπειτα δὲ χαὶ τότες 
ἀφέντες, πλέιοσιν αἰχμοωλώτοις χρησόμεθα. ᾿Εδν γὰρ χρω- 
φῶμεν τῆς χώρας, ἅπαντες ἡμῖν οἱ ἐν τωύτη οἰχϑντες αἰχμάλω- 
τοι ἔσοντωι!" “μᾶλλον δὲ τότες ζῶντας ἰδόντες χωὶ ἀφεθέντας 
μενῶσι καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ πείθεσθωι! αἱρήσονται μᾶλλον ἢ μά- 
χεσθωι!. Ἐγὼ μὲν ἂν ὅτω γιγνώσχω" " εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρῷᾷ 

ὁ)ιι8 ραγέοηι ρογθηυιίαπάο σοπίδοϊββθ, ἰοϊάπιαιιθ τορίοπαμη παθογα ἰηοοίαϑ, 
εἴ 6586 γείουίαπι οἵ ουἹθυ8, εἴ σα ρΥ 5, οἱ Ὀοθιι5, οἱ Θαι15, οἱ πππηρηΐο, οἱ θοπὶς 
ογηηῖθυ8. θο ΠΟὈΪ5, ἰπα]ἴ, σαγαηάα βαηΐ, ὰπὶ αὐ ΒΌΡΘΙΙΟΓΕΒ 5. Π1115 115, 
αυἱ πῶς ροβϑιἠθηΐ, ἴὰπὶ αὐ 111] γηᾶηθδηΐ : Π8ΠῚ, ἥτι8θ ἵπ0 0185 μαροὶ τορὶο 
Τ]ΔΡῊΪ ΡΙΕΓΠ ρΟΒ565510 Θβϑὲ ; Θδαέῃη 16 51 40 Ποιηϊπῖθιι5 ἀδβοσία 5811, ὈΟηΪ5 
οἴϊατη ᾿0515 ἀδβίςαϊα οϑί. ὅοο αὐϊάθηῃ ἰτιιοϊἀαἴοβ ἃ νΟὈῚ5 605, 48] 56 ἀθίδῃ- 
ἀθραηΐ, γθοίέψαθ δαθὸ ἃ ν θὶβ [ἃ [ἀοίπμη : (ηᾶπὶ πος ν]Ἱοϊουϊα πηι ἴῃ ὈΓΪΠηΐϑ 
σΟΠΒΟΥν ΑΓ) αἱ δυΐοτα αγηῖα ἰγδα!ἀθυαηΐ, 605 σἈ ΠΕ νΟ5. ἔδοϊβίϊβ : (005 51 φιεῖ- 
ἄἴοπι αἰγαϊ1ηγι15, (δ οἴασἹ πος, αὐ δα. 6 α10, ΠΟΒίΓΟ ΟῸΠῚ ΠΟΙ Π]ΟὉ 5. ΠῚ15. 
Ῥυϊπιὰμη θηἷπὶ ὩΡΟῚΘ σανογὶ ἃ ἢ5 ΠΘαῸ6 συβίοαἶ ΓΘ ἤῸ5 605 ΠΘΟθβ56 ἔπουϊί, 
ΠΟαᾺΘ αἶθο5 οἷβ ρᾷγαγ : (Πποῃ ΘηΪπὶ σογίὸ [Π16 605 ΠΘΟΔΌΪΠλι15) ἀθἰ πῆ οἰϊδηη, 
15 ἀϊπη15515, Ρ] σι ὶ5 σαρίϊν]5 αἴϑηγ. ΝΑΠι 51 τθϑίοπθ μοῦ ἔπ  πηι15, οπ1- 
Π65 6]υ.5 ἰποοΐαβ σαρενοβ Πα ὈΙ Πλὰ5 : πγαρίβημο ααδο οεοΐοσὶ, οὐπι 05 νῖνοσ 
ἀἰϊηνββόβαιθ νἹἀθθιηΐ, τηϑηβιὶ βαηΐ, εἴ ράγοσο ροί ὰβ νοϊθηΐ, αυἂτη ΡΥ ΠΟ 
ἀθοθγηοῖθ. Ἐᾷδο πιθὰ αυϊάοπι βθηϊθηίζία ϑϑί : 5ὶ αυϊα αἰλυὰ αυϊβαιαπι τηθ] 15 

ἃ Τὶς δὲ παραδιδόντας, ὅχο.7 Ηπὶϊο ἴοσο 

ἄρο586 νἱἀδίαν Δ αυϊὰ. 1Θυποϊανὶ8 γο- 
ΟΘΠὶ ὅπλα γοροηδηάδμῃ Ραΐαΐ : 816 αὐ ἰη- 
τοργαυὶ Ἰοσ 8. ροϑϑιΐ, τοὺς δὲ παραδιδόντας τὰ 
ὅπλα, αἰχμαλώτυς ἐλάθβετε. Ηδηο ϑΔυΐθτῃ 60Ὲ- 
Ἰδοΐαγαπι ἥγτηδὶ ἤώο ῬΒΙΘΙΡΏΣ γθυβῖο, δος 
αὐΐοην φυὶ ἀγα ἐγασιάεγινί. ἘΠῚ δοοιιθἃ- 
{ἰσὶ Ὠα)}ιι5 ὅπλα ἀοίδοϊαμη 6χ 1118 Ν᾽ οϑβίγὶ 
Ἰοοἷβ σομἢγιμασὶ ρο386 γοοϊὰ οὈυβογναί ϑ5.6- 
ῬΠΔΩᾺΒ : 86 [}8 Πποτὶξ ἀπατῃ ποίβββο, αὶ 
ὃς ἔροϊξ, Ἰοουτῃ : 46 ηὰ ραρῖπα 228 Ἔχῆὶ- 
νοΐ ἵππυς τε ἄγοντες αἰχμαλώτους τὴ ἄνδρας 
ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν, οὐκ ἀπέκτεινον. 
(απηόγατι 9. αυϊάδῃι Ὑου εξ, συυὲ 86 ἐγ σαϊάε- 

γιιμὲ: ἃ0 5ὶ Ἰθρββοί, τοὺς δὲ παραδιδόντας 
ἑαυτούς. Αἱ τηΐῃὶ Τιουποϊαγίδηα οοῃϊδοίιι- 
ἃ Ἰη8ρ18 Ρ]δοοί, ; 

Ὁ Σιτοποιεῖν τούτοις ἘΠ , αιιο5. νἱάϊ, 
ΟΠΠ68 ἀδηΐ σιτοποιεῖν τούτυς" Ερο γοτὸ 
οΧχ Μϑίο Βοὲϊ. τότοις γϑϑεϊαϊ : φαὰπι 66- 
(ἰομδ πὶ ομληϊηὃ ΒΘ πάδχῃ δπὶ δηϊοὰ 518“ 
ἰπογαΐ δίθρηδηυδ. 

ο Εἰ δ᾽ ἄλλο τις} ΕΠ ΟΥΏΠ65, εἰ δ᾽ ἄλλος 
τις οἵ τηϑυρὶηθ ῬΧῸ νδγὶὰ Ἰθοίΐοπ ἀδηΐ, εἰ 
δ᾽ ἄλλα τις ὁρᾷ ἀμείνονα. Νοβϑ ΜΒ Βοάϊ. 
ἸφοϊομΘ πὶ 56 Ὁ! βυμηὰ8 ; αυδῖῃ οἱ 5:6. 
Ῥθϑηιβ οἰϊπὶ γυϊεαίας 11} ργείεσοπάδμι 
ΘΟΠΒΪζ, 

΄ 



“ 
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ἄμεινον, λεγέτω. Οἱ δὲ, ἀχέσαντες, συνήνουν ταῦτο, ποιεῖν. 
Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος χαλέσας τὸς αἰχμωλώτος λέγει τάδε" 
“ἸΑνδρες, ἔφη, νῦν τε, ὅτι ἐπείθεσθε, τὰς ψυχὰς τεριεποιήσωσ- 
ἐς β6' σῷ τε λοιτϑ, ἣν ὅτω ποιῆτε, ἐδ᾽ ὁτιᾶν κωχὸν ἔςωι ὑμῖν, 
τ ἀλλ᾽ ἢ ἐχ ὁ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν, ὥςπερ καὶ πρότερον' οἰκήσετε δὲ 
"ἐ χὰς αὐτὼς οἰχίως, καὶ χώρων τὴν αὐτὴν ἐργάσεσθε, χωὶ γὺ- 
“γαιξὶ ταῖς αὐταῖς συνοιχήσετε, χωὶ παίδων τῶν ὑμετέρων ἄρ- 
“ἐξετε, ὥςπερ νῦν. Ἡμῖν μέντοι αὶ μωχεῖσθε, ἐδὲ ἄλλῳ ὀδενί' 
“ἂν δὲ χαὶ ἄλλος ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχόμεθα. 
“ἐὍχως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλη μηδεὶς ὑμῖν ςρατεύειν, τὼ ὅπλα 
“πρὸς ἡμᾶς χομίσατε" χαὶ τοῖς μὲν κομίξεσιν ἔφξαι εἰρήνη, καὶ 
“ ἅ λέγομεν, ἀδόλως: ὁσόσοι δ᾽ ἂν τὼ πολεμιχὼ μὴ ἀποτίθων- 
ἐσαι ὅλα, ἐπὶ τότες ἡμεῖς καὶ δὴ ςρατευσόμεθα. ᾿Ἐϊὼν δέ 

οὐ σὶς ὑμῶν, καὶ ἰὼν ὡς ἡμᾶς εὐνοϊχῶς, καὶ πράττων τὶ χαὶ δι- 
ἐ δάσκων Φαίνηται, τῦτον ἡμεῖς ὡς εὐεργέτην καὶ Φίλον, ἐχ 
“ ὡς δϑλον, "περιέψομεν. 'Ταῦτ᾽ ὄν, ἔφη, αὐτοί τε ἶξε, καὶ 
““χοῖς ἄλλοις διωγγέλλετε. ᾽Αν δ᾽ ἄρω, ἔφη, ἡμῶν βδλο- 
ἐἐ μένων ταῦτα, μὴ πείθωνταί τινες, ἑτπὶ τότες ἡμᾶς ὄγε- 
σε, ὅπως ἡμεῖς ἐχείνων, μὴ ἐχείνοι ἡμῶν ἄρχωσιν. Ὁ 

νἹἀογ, ργοίεγαί. υθ οὐπι δυάΐδβθηΐ 1}}}, ἰδοϊθηάα ἢ σοηβθη Θθδηϊ. 
Τιααὰθ Ογτὺβ δαἀνοσδίοβ οαρίϊνοβ [15 νυ θ]5 Δα] οα αν : “6 ΑΠϊμηδ5 συοδέγαϑ, 
“ἐ Ἰηαυϊῖ, νἱγῖ, σομβογνᾶϑι15, 60 ἦρδο ἀυοα ρδΙα 5115; 80 81 ἀθίῃοθρϑβ νοὸβ ᾿ἰὰ 
ἐς σοββου 18, ΠΙΠ1] ᾿γογβὰβ τ8}} ν 5 δοοϊαοί, ργϑοίογαπδι απὸα 146π}, αὶ 
“ἐ φηίθῆδο, ΨΟὈῚ8 ΠΟ Πρ ΓΘΡΪ : ᾿ποο θίῖβ δαΐθιη ἀοιηοβ. Θαβάριῃ, οἱ ἰάθη 
“ς βοϊαπη ΘΧΘΓΟΘΟΪ 15, δὲ στ [5661 την] ον θι15 ΔΙ 1118, οἱ ΠΡ Θυ]5 νϑίσβ,. 
«ὁ τὲ τηοάὸ, ἱπηρογαθι5. Νϑαὰθ ἐαπηθη δἀνουβιὶβ ποῸ5, Πα 6. ἀυΒΠα Δ ΠῚ 
ὦ. 4]|1ὰπ|, ρυρη Δ 152 80 5ἷ ψιιβ Αἰἴὰ5 Ἰπ] γα πὶ ν Ὁ] Ἰπία ] ουῖ, μ05. ἐρϑὲ ρτὸ 
(( ψο 5 ρυρπαθίηυβ. Νὸ αιἷ58 νογὸ ταὶ ἀπ} νΟὈ 5 ̓ηρεγοῖ, δ ΠῸ5 διΙηἃ 
(( ἀρίογίε : οάᾳυο αυἱ ἀδίυϊογϊηΐ, ρᾶοοπα, οἱ οφοΐογα, 65 αἰοἰπηι5, 5ίη6 ἤτασαο 
(ἐ Παθοθυηΐ : αυοίαμποί δυΐοηλ αγπια ὈΘΙΪΙοα ποη ἀθροβιθγηξῖ, δανθιβὰβ θῸς 
“ἐ ρ7χρϑαϊίοπογω σοηίϊηιιὸ ϑαβοθρίατὶ βδατηὰ8. (υὸα 5] αυ]5 νϑϑίγίλπη ὈΘΠΈνΟΪῸ 
“86 δα Π08 Δηΐπη0 δοοδάθγο, οὲ δρόγα αἱἃὰ ποϑίγα οαιδᾶ, Ὠόϑασθ ἀοοθγα 
“ οβίθπαοτι, ἢυης π05 υἱ Βοπὸ ἀθ πο ]5 Ῥιομηθγθηΐθημ δίαμι6. Δ] Πη, ὨΟῊ 
“(αἱ βογνιπι, ἰγαοίδ ῖπιι5. Ηξος ἰρίίαν, αἰΐ, οἵ νοβ 0505 50 Γ6 νο]0, οἵ σδοῖθ- 
““τῇῖβ ἀσπυηίίϊαγο. Ουδαά 51 αυϊάδμη, αἰΐ, ποῦ ]5. μδθὸο βίαϊιθηιθι5, ρΆΓΘΓΘ 
““ποϊαοτίηί, δἀνογβὰβ 605 Ὡ05 ἀποῖίθ, αὐ πο ῖ5. ἴῃ 1105, πο 1118. ἴῃ πο5 51} 

ἃ Ὅπως δὲ μηδ ϑίορμδηὶ, ΓΘ ποῖαν!, μαϑβϑι πιὰ ἀδηΐ περιόψοιμεν" ΥΕἸ 4 το [ογὰ οἸη- 
ΕἼΤΕ ΕΠ 000 οὐμίορεε, ΘΧΙ θοῆς ὅπως μὴδ᾽ 1659 τηϊηὺβ τϑοϊὰ περιέψοιμεν. Νο8. Παιὰ 
ἐπαγγέλλη μετ τιν γο66 ΟἸηϊββᾷ; π05 Δὰ- ΟἸΠοίδηΟΥ βογρίυγοια Δι ΙΟχὶ 801) 118, 
ἔρτῃ, 6Χ ἠάε Μϑιΐ Βοάϊ!. οἱ εἀϊεϊοηΐ5 ἙΓοη- αυαϊῃ ΜΚ. Βοα]. οἱ δαἀϊίο Εἴοη. τϑργῆθ- 
Θι815, 6Θ6πὶ τοϑε πη, -υΐη εἰ Θίορῃα- δοπίδηϊ ; οἱ βίθρῃϑηιβ δα νυ] ρα ἃ 118, 
Ὧ.8 5ἷο βουϊ δοιιάαχῃ Ῥαΐανϊί. Ῥοίίογστῃ παρυΐ, 

Ὁ Περιέψομεν) ἘΞΔΙ ΕΠ ΟΠ68 .Π]ἃ, οἱ «ἡτρεπίου. 
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μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ " προςεχύνησάν τε χαὶ ταῦτω ἔφασαν 
ποιήσει". 

Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνοι ὥχοντο, ὁ Κῦρος εἶπεν, “Ὥρα δὴ, ὦ Μῇδοι 
χαὶ ᾿Αρμένιοι, δειπνεῖν πᾶσιν ἡμῖν παρεσκεύαςαι δὲ ὑμῖν τὰ 
ἐπιτήδεια, ὡς ἡμεῖς βέλτιςα ἐδυνάμεθα. ᾿Αλλ᾽ ἧὅτε, καὶ 
ἡμῖν πέμπετε τᾶ πεποιημένο σίτα τὸ ἥμισυ ἱκανὸς δὲ ἀμφοτέ- 
ξοις πεποίηται ὄψον δὲ μὴ πέμπετε, " μηδὲ πιεῖν᾽ ἱκωνὼ γὼρ 
ἔχομεν παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς παρεσκευασμένα. Καὶ ὑμεῖς δ᾽, ἔφη, 
ὦ Ὕρρχανιοι, "“ διωγάγετε αὐτὸς ἐπὶ τὼς σχηνὼς, τὸς μὲν ἄρ- 
χοντὰς ἐπὶ τὼς μεγίςος, (γιγνώσκετε δὲ) τὸς δ᾽ ἄλλος ὡς ἂν 
δοχῇ χάλλιστω ἔχειν" χαὶ αὐτοὶ δὲ δειπνεῖτε, ὅπϑ ἥδιξον ὑμῖν" 
χαὶ γὼρ ἀχέρωιοι αἱ σκηναί πωρεσκεύαςαι δὲ κωὶ ἐνθάδε ὥςπερ 
χαὶ τότοις. Τᾶτο δ᾽ ἴσε ἀμφοτεροι, ὅτι τὼ μὲν ἔξω ὑμῖν ἡμεῖς 
γυχτοφυλαχήσομεν, τὼ δ᾽ ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ ὁρᾶτε, χαὶ τὼ 
ὅπλα ἐντίδεσθε: οἱ γὼρ ἐν ταῖς σκηνωῖς ὄπω Φίλοι ἡμῖν. Οἱ 

ἐξ πῃρογυη."} ἢ οὐπλ αἰχίδϑοῖ, διπι 111 δἀογᾶγαπί, κέααο αὐοὸ ργεβίδ- 
ἴυτοβ. Πα ἀἸχογαηΐ. 

Ούχπιηαιο 1} ἀἰβοοββιββοθηΐ, ΓΘ πιρυβ. 18πὶ {πογῖῖ, ἱπαυϊε Ουταβ, Ὁ Μοὶ εἰ 
Ἡνγτοδηϊ, αὖ ΠῸ5 σΟΘ ΠΟ ΠΊ15. ΟΠΊΠΕΒ : ΓῸΒ 6 Π| ΠΘΟΘΘΒΓ 5 νΟὈΪ5 βία ]ο α00 
Ῥοΐυλπηιι5 Πα Χ 0 Ῥαγαν ηγ15. [6 ἜΥΡῸ, ΠΟΡΊ546 ρϑτίθπι ρᾶγαῖ! ρβηὶβ ἀϊ- 
ταὶ ἀϊατα πα 6 : ΠΑ ΠῚ 58 {}58 ΡΥῸ τυ ]5α 6 ραγαΐιηι 58[}8 οϑὲ ; ρϑγαίδ ἢ ΌΘΠ.:5. 
ὸοβ δαυίοθηι, Πνγοδηι, ἱπαιῖ, ἀδάποῖτθ ᾿ρ505 δα {Ἀθογηδουΐα, ργϊποῖροβ αυΐ- 
ἄθηι δα πιαχίπηα, (οα νογὺ πΟ5115) σϑοίογοβ, Εἴ νἰβαπῃ {ΠΟΥ  σΟμ ΠΟ Ἰ55ἰ πηι : 
«αΐη οἵ ἰμ5ὶ σαῦπαΐθ αὉϊ ἡπου πα ἰ5β᾽ πγιπ νΟΌΙ5 [ΟΥΙΐ ς Πδπὶ [ἀθΘγηδουϊα σοδὲς 
Ἰηΐθρτα 5ιιπΐ ς δ ἴῃ ΠΪ5 δίδηι ραγαΐβ διιπΐ ομηηἶα, βίου δὲ 1διϊ8. ΠΙῸὰ υἱταυδ 
βοι[οἵθ, ποσίαγπα5 ΟΧΟΌ Ια 5. ΠῸΒ ΟὈΪΓΟΒ 6550, ααδα 68, 4185 (ὉΓῚ5 5ιιπί, δα ε1- 
ποῖ ; νῸ5 θᾶ, αιι8 ἴῺ [θ γπμΆ 0 1}}}5 Ππηΐ, 1051 συγαΐθ, δίαμθ ἴῃ 115 ἀγπιδ ροηϊΐο : 
ποσάππ δηΐπὶ 11 αι] διυμηξ ἢ Τα ὈΟΥΠΔΟΙ 5, ΠΟ15 ἃταϊοὶ σαη, Ἐπ Μράϊ αιϊ- 

ἃ Προςεκύνησαν] Ὧδ ταίϊομθ, 48 ἱπίου 
Ῥουβαβ 58] υἰδίϊοη 5 Πουὶ βοϊθθδηΐ, ἴα ἢἶ6- 
γοΐοῖιι Ἰ1Ό. 1. ο. 134. Ἐντυγχάνοντες, ἱπ4 }ξ, 
ἀλλήλοισι ἐν τῇσι ὁδοῖσι, τῇδε ἄν τις διαγνοίη εἰ 

ὁμοῖοί εἰσι οἱ ἐντυγχάνοντες" ἀντὶ γὰρ τῦ προςα- 
γορεύειν ἄλλήλυς, φιλέυσι τοῖσι ςόμασι" ἣν δὲ ἦ 
οὕτερος ὑποδεέξερος ὀλίγῳ, τὰς παρειὰς φιλέονται" 
ἣν δὲ πολλῷ ἢ ἕτερος ἀγενέςερος, προςπίπτων 
προςκυνέει τὸν ἕτερον. Ηδο ροπίγϑιηϑ δΐου 

Τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν ̓ Ασίαν δὴν 
Οὐκ ἔτι περσονομῦνται, 
Οὐκ ἔτι δασμοφορῶσι 
Δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 
Οὔτ᾽ ἐς γᾶν προςπίτνοντες 
᾽Αρξονται" βασίλεια 
Γὰρ διόλωλεν ἰσχὺς. 

Πέρσ. ν. 587. εἰ 56. 
ΡΙανα νοίθγαχῃ Ιοοδ, 48 πὰ ἡἰοίαπε, 601- 

ΥΔίΙΟΠΘ ΓΟ ΘΙ. γΘΠΘΓΑΤΙ 115 Π]ΟΥΙ5 ογαῦ: 516 
οηΐπὶ ΤΙ ΓὨγαυιβίοβ, 4] γὸ5. παηἰαΐα5. δὰ 
γοξθη ΡῬΕΥΌΎΤο, οἱ τοραηίθβ Ἰἰγοάθοογε 
50] ϑὲ, ̓ βιιθ πὶ ΤΠ Απτη. δἀ!οαυλί8 
δὲ: Νόμος ἐςὶν ἱπιχώριος Πέρσαις, τὸν εἰς ὀφ- 
θαλμοὺς ἐλθόντα τῦ βασιλέως, μὴ πρότερον " λόγυ 
μεταλαγχάνειν, πρὶν ἢ προςκυνῆσαι αὐτόν. 

εἸΕ απ. Ἡ δι. ναγ. 110. 1. ο,. 91. Ιάρτῃ ᾳυο- 
αὰδ 6Χχ ῃἰβαθ ΒΟΉ} νϑυβιθῈ5 ᾿Π 6 ΠΠΠτοτὸ 
ἸδΥ, 

ΒΌΤΟΥΘ ΠῸΠ ΟΡ δϑὲ; οὔσῃ ραβεὶπι οὔνίβ 
51 ηΐ. ᾿ 

Ὁ Μηδὲ πιεῖν] Εοάφτα ρἷαπὸ τποᾶο νὸν 
Βαγὰ ποὺ δάῃϊθεῖ Ενϑηρ βία Χο. ἵν. 7, 
Λέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῦς" Δός μοι πιεῖν, 

ὁ Διαγάγετε] ϑίοΡΠδ5. Ταδυ]ξ διάγενε, 
αἰ ἴῃ Μϑίο οἴϊδπι ΒΟαΪ. ᾿οριίαγ, 56, ΠΟᾺ 
οβί ἴῃ τὸ ἱρεὰ χυϊσαύδῃ, φιοά νυ ξαΐδτα 
Ἰροϊῖοσπι το] πάδιι βυδάθαξ, 

ἃ Ἐντιθεσθεῖ ΜΙ, Βοάϊ, ἀβί εὖ τίθεσθε 
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μὲν δὴ Μῆδοι χωὶ οἱ ἀμφὶ Τιγράνην " ἐλθντο (ἦν γὼρ ὥαρεσ- 
χευασμένα,) καὶ ἱμάτιο, μετωλαξόντες ἐδείπνουν" ἃ οἱ ἵππο; 
αὐτῶν εἶχον τὼ ἐπιτήδεια" καὶ τοῖς Πέρσαις διέπεμπον τῶν ἄρ- 
χων ἑχάςοις τὸς ἡμίσεις" ὄψον δὲ ἐκ ἔπεμπον ἐδὲ οἶνον, οἰόμε- 
ψο; ἔχειν τὸς ἀμφὶ Κῦρον, ὅτι ἔφη ἄφθονα ταῦτω ἔχειν. ὋὉ 
δὲ Κῦρος τωῦτω ἔλεγεν, ὄψον μὲν τὸν λιμὸν, πιεῖν δ᾽ ἀπὸ σῷ 
πι|αρωῤῥέοντος ποταμθδ. Ὁ μὲν ἂν Κῦρος δειπνίσως τὸς ἸΠέρσας:. 
ἐπειδὴ συνεσκότασε, κωτὼ Ὡεμπάδας καὶ κατὼ δεκάδας πολλὸς 
αὐτῶν διέπεμπε ἃ ἐκέλευσε χύχλῳ τὸ ςρωτοπέδο χρύξτειν, νο- 

ἰδων ἅμω μὲν φυλακὴν ἔσεσθαι, ἐάν τις ἔξωθεν Ὡροσίῃ, ὥμα 
Ἢ ἐάν τις ἔξω χρήμοτα φέρων ἀποδιδράσχῃ, ἁλώσεσθαι αὐτόν" 
αὶ ἐγένετο ὅτως" πολλοὶ μὲν γὼρ ἀπεδίδρασκον, πολλοὶ δὲ ἑώλω- 
σῶν. Ὁ δὲ Κῦρος τὼ μὲν χρήματα τὸς λαβόντας εἴα ἔχειν, 
σὸς δὲ ἀνθρώπες ἐκέλευσεν ἀποσφάξαι ὥςε τῷ λοιποῦ ἐδὲ β8- 
λόμενος ἂν εὗρες ῥῳδίως ᾿ τὸν νύκτωρ πορευόμενον. Οἱ μὲν δὴ 
Πέρσαι! ὅτω διῆγον" οἱ δὲ Μῆδοι καὶ ἔπινον, καὶ εὐωχᾶντο, καὶ 
ηὐλῶντο, χαὶ πάσης εὐθυμίας ἐνεπίμπλωντο: πολλὰ γὰρ χαὶ 
σοιαῦτω ἑάλω, ὥςε μὴ ἀπορεῖν ἔργο τὸς ἐγρηγορότας. 

ἄθιῃ "ΕἸρταπίβαιθ τη} } 1165 ἰαναϊαηΐ (οπιδα Θπῖτὰ ραγία θυδηΐ,} πα  56118 
ψοϑαθυβ σοοπδθδηΐ : ̓ΡΒΟΓΌΠΙ ΘΕΆ. 66] ὨΘοθβδασια ὨρΘυδηΐ : τη Θά ηϊ- 
6406 ῬοΥβῚ5 αἰ ἀἰδι ΡΔη15 Ῥαγίθιῃ 5: ηρῚ 15: αἱ Πα 86 Ορβοηίαῃ ΠΟαῸΘ 
ψίπαχῃ τηϊβογαηΐ, ααδα ΟΥΤῚ τ} 1165 ἤξος Πάρογο ρυϊαγθηΐ, 418 ἐ5 Πουαπὶ 
1ρ515 αἴδἴπὶ 6586 ἀϊχοσαί. ὔΟυυῖβ νοσὸ ἢθς αἰχοσδί, ΠΡ ογβὶ5 [ἈΠ ΘΠ 6586 ΡΓῸ 
ΟὔΒοπῖο, Ροίτπι δαΐθιη ψιὶ ἀθ ργειθυυθηΐθ 8π)η6 -αμρὶγοίμγ. ἘΠῚ Ογνὰβ 
σα!άθιῃ ργεϊ ἃ, ΡΘΓ515 σοθηᾷ, οἴη ἰΘ ΘΌΓΟΘ [δὴ Θϑβθηΐ, ΘΟ ΒΕΥΘ5. ΘΟΓΌΙΏ, 
αὐυΐηο5 86 ἄθηοβ, αἰμη το θαΐ : οόβαμθ οἰΓοαμ σαβα 56. ΟΟΟΌΪΑγΘ. [1551], 
υρρο αὖἱ Ἔχ βεπηλγοί βίη! ουξίοαϊατῃη ἤθο πιθαο ἴογ6, 51 415 δα υἹβθοὶὶβ 
ϑοοθάογοί : βίσηι] Γαϊαγαχα, τ 51 4115 δχίγα οαβέγα ρθοιηἶα5 θυ 5 δυΐιρθ- 
τοί, φαρϑγϑίῃν: δία [ἃ φυΐάθηι Δοοὶα : ἤδῖν οἵ δυϊαριθθαπὶ πα], οἵ 
τη0Π| Γαῦγα οαρῖϊ. Οὐγιὶβ δυΐθηι ρθομηἶαϑ αὐ] 46 πὶ 605 ἰΘ 6 76, 4αἱ ἤο5 66- 
Ῥ᾿5ββθηΐ, βιπϑαΐ : Ποιηὶη65 νογὸ ᾿πίθγῇοὶ {551 : ἀυ0 [δοίυχη 65, αἱ ἀθίηοορς 
δ 51 σΌροτοβ αὐϊάθμι, ααθπαθδηι ποσία ἀθθυηίθμι ΓΘ ρου ΐθθθ5. Εὖ Ρουϑα 
«υ!άθπι πος τηοᾶο ἀοσοθαπί: Μαάϊ νογὸ οἵ ροίθραπί, οἵ θρυϊαθαπίαν, οἱ 
τιδίαγαπη οαηΐῃ 5θιηθί οὈ] οία θαηΐ, οἱ οχηπὶ μι]ατἰταία δὰ βαϊ!ϑἰαΐθπι πβατ6 
ἐγαθθαπίων : ΠᾶΠῚ Θ᾽] π5πιοϊ τηὰ}τα οαρίο {πϑγαπί, οὐ νἱρ!!]απίριι5, απο 
δρρυθπῖ, τα πηὸ ἀ665561, 

οϑοθόϊηηυο)θοίίοομι γοργα:ϑοηίαί οαϊί, .77- 
δονίου. ἡὐλτα Ῥ[ΑΙεἴρ᾽νι5 οἰϊλτα βοουίι5 οϑι. 
Ἡυἱο ἰδτηθη νη χαίδτη ργἰογοηδλπι ςοηβθο. 

8. ᾿Ελῆντο] ἰπϑεϊεἰᾶ. ᾿Πργατῖ ἴῃ Μϑίυχμη 
Βοὰϊ. ἱγγορδὶξ ἐλέοντο: αποᾶ ἃ ΧΟΠορΡΒοηία 
οιἠϊηὸ ἀπηονοπάμπτα ἀοοσοί Ῥαγιηϊοίκιϑ : Δ- 
ὅσ», ᾿λυδαην, ἰλέοντο, ἔχο, ᾿ασυί, ἀδήκινά ἰς τ" 

εἰ δὲ δόκιμα βέλει αὑτὰ ποιῆσαι, τὸ ε τῷ τὸ ο ἀφα-" 
ἴρει, ὦ λέγε, λῆμαι, λύμην, ὅζο. ὕτω γὰρ οἱ ἀρ- 
χαῖοι λέγεσιν. (Ουἱ δἀδιϊρυϊδίυν 7Ἴοηια3 
“αρίδίεγ : Λῦμαι, πάντες οἱ ᾿Αττικοί. 

Ὁ Τὸν νύκτωρ, ὅ.6.7ὺ Ατϊουϊιαι μα ἐμᾶθ- 
δηϊὰ ἀϑαγραγὶ οσοπϑοίαϊ, υἱἱ οἕ ὁ ἀρυὰ ἴλιον Χ, 
4: Καὶ ἐὰν μὲν ἢ ἐκεῖ ὃ {τὴς εἸοήνης, ὅς 6. 
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Ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς τὴν μὲν νύχτα ἐν ἣ 
ἐξῆλθεν ὁ Κῦρος, αὐτός τε ἐμεθύσχετο μεθ᾽ ὧν παρεσκήνϑ, ὡς 
ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ, χαὶ τὸς ἄλλος δὲ Μήδες ὥετο παρεῖναι ἐν τῷ 
σρατοπέδῳ, πλὴν ὀλίγων, ἀχέων ϑόρυξον πολύν᾽ οἱ γὼρ οἰχέ- 
σαι τῶν Μήδων, ἅτε τῶν δεσποτῶν ἀπεληλυθότων, ἀνειμένως 
καὶ ἔτινον καὶ ἐθορύξον, ἄλλως τε καὶ ἐκ τὸ Ασσυρίο φρατεύ- 
δος χαὶ οἶνον χωὶ ἄλλα πολλὼ τοιαῦτω εἰληφότες. Ἐπεὶ 
ὃ ἡμέρα ἐγένετο, καὶ "ἐπὶ ύρως ὀδεὶς ἧκε, πλὴν οἵπερ καὶ συ- 

νεδείωνθν, χωὶ τὸ ςρωτότεδον χενὸν ἤχϑεν εἶναι τῶν Μήδων καὶ 
σῶν ἱππέων, ἑώρα δ᾽, ἐπεὶ ἐξῆλθεν, ὅτως ἔχοντα ἐνταῦθα δὴ 
ἐξριμᾶτο τε τῷ Κύρῳ καὶ τοῖς Μήδοις, τῷ χατωλιπόντας αὐτὸν 
ἔρημον οἴχεσθαι" καὶ εὐθὺς, ὥςπερ λέγεται ὠμὸς εἶναι χαὶ ἀγ- 
γώμων, χελεύει τῶν παρόντων τινὰ, λαξόντα τὰς παρ᾽ ἑαυτῷ 
ἱππέας, τἱορεύεσθαι ὡς τάχιςω πρὸς τὸ ἀμφὶ Κῦρον σράτευμα, 
κωὶ λέγειν τάδε, Ὥμην μὲν ἔγωγε ἐδ᾽ ἂν σὲ, ὦ Κῦρε, ὅτως 
ἀπρονοήτως περὶ ἐμ βελεύεσθαι!" εἰ δὲ Κῦρος ὅτω γιγνώσκοι, 
ὃχ ἂν ὑμᾶς γε, ὦ Μῆδοι, ἐθελῆσωι ὅτως ἔρημον ἐμὲ χαταλιπεῖν. 
Ἰζαὶ νῦν, "ἐὰν μὲν Κῦρος βέληται εἰ δὲ μὴ, ὑμεῖς γε τὴν τα- 

Μράογυμη νογὸ τὰχ ὐυάχαγοβ, δᾶ ποσί υᾷ Οὐυὐτγιϑβ ΔΌϊογαΐ, οἵ 'ρ56 ομπὶ 
ΘΟΠΓΟΡΟΥΠΑΠΙθ5 ΘΌΥΙι5 ογαΐ, ν ]υτὶ τὸ θη σοβίᾷ, οἱ Μϑαάοβ οδθίθγοβ ἴῃ οδ5- 
{γ15, ΘΧΟΘρΡί]5 ρϑιιοῖ5, δάθββθ ρυΐϊαθαΐῖ, ααδα ἱηρϑηΐθιη βίγορίϊαμι ἀπαῖγοί : Ὠὰπὶ 
ἹΜϑάογαπι ἀοπιοβίϊοὶ, φαῖρρα 4αΐα ἀοιμίηϊ αἰβοθβειββθηΐ, οἰπὶ Οπιηὶ [ἰοθητᾶ 
Ροϊαβαηί οἱ ἐππηυϊυδδηΐαν, ρυφοβουτίηι αι 80 Αβϑυυγϊογαμι ΘΧΘΓΟΙα ν]ηιπὶ 
οἱ [ἴα πα} υβηιοα! τη] ἀοοθριββθηῖ. (Ομ διΐθηι 1] χββαῖ, αἴααθ δὰ ροΥ- 
18 Π| ΠΘΙΩΟ ψΘηΙΓΟΐ ρΓξθῖου Θ05 60] οαπὶ ἴρ0850 ΟΡ δ. [πεγδηΐ, ἀιαϊγόΐαιιθ ο85- 
{τὰ Μ6α15 εἰ δαυλθιβ 6556 νϑοιιᾶ, δὲ ΘΡΎΘ55.15 056 ΓΘ ἰἰὰ 56 ΠαΌΘΓΘ σου πο- 
τοῖ : τὰ νογὸ οἱ ἰὴ Ογγι εἴ ἰὴ Μίοσοβ ἰγὰ ἐγοιπθθαῖ, συδα 56 γο]]οΐο 5010 
αἰβοθβϑίββθηΐ : 5ἰατ πηι ᾿θεὲ, αὐτὶ Βανι οὐ 4615 δὲ ἀῃΊθὴ5 [586 ρου θέαν, 
απθηάδμῃ 6Χ ᾿ἰ5 ααὶ δαδγαηΐ, θαυ θιι5 5015. δϑοιθνη Βα ρΕ15, ααἂπι οΟ]ου εἰπὲ 
δα οορῖα5 συμ βθοιΐαβ ργο  οἰβοὶ, αἴαπιο πδοο ἀΐσογο, ΕρῸ βαηὸ πὸ ἰδ αυ}- 
ἄδιη, νυ, δυΓθν δἀθὸ ᾿πηργιάθηβ σοηβι πη 6 Π16 οαρίπγαχη ἔμ]556 : 
Βὶ ἴατθη δὰ ΟἿ] οϑβοί βϑηϊθηίϊα, τ πἰ πὸ γὸ5 βαἰίθπι, Νῖθαὶ, ν οἱ αἶθ56 5. πη6 
50] πὶ Τα] Παιιθι8 ρεέάγαηι. «]ἅτὴ γογὸ, ΟΥΓα5 δῖ αυϊάθιη νοἱεδῖ, ὑσπῖαξ : 51π 

ἃ Ἐπὶ ϑύρας] Ῥογία Ὠὶο οὐ Δ}0ὶ βϑρὸ ἀρὰ 
Νοβίγαχῃ, τηογο ΟτΥθηΐαϊαμ, (ἀρὰ 405 
ποᾶϊα οἰΐατα βοάθβ Πηρθγαίΐουβ ΓΤ γοϊοὶ 
Ῥογία Οἰονπαπῖσα ἈΡΡΘΙἸαΐαν) ρτὸ «Πυϊᾶ 
βῖνγα ἐρδά Κερὶὰ νιάδίαν ἀοοὶριθ μά, αιι85 
οὐχ Ροιβοηᾶ ῬΥΪΏΟΙΡῚ5 ἴῃ ᾿ἰδοα αι θοΥ 5, δἰϊ- 
ΤῺ ἰὴ οδϑίγα, τηϊργαῖ. Υἱὰ6 αι ἢᾷς ἀδ γ6 
ἦαπι βαρτὰ ποίαγίπλιϑ, 110. 1. Ὁ. 10. 

Ὁ ̓ Εὰν μὲν Κῦρος, ὅζ6.] Νοϊδπά τη Πὶο 68ὲ 
σχῆμα ἀνανταπόδοτον, αἱ ΤΩ ΓηΔίϊοὶ γοσδηΐ: 
οἰ ρίυγα Θχθιηρὶδ 5 ρρεἀϊαηῇ ϑολο- 
ἵζπι, οἱ ΟἹ. Κυωβίογιιβ ἴῃ ΠΟΙΪ8, δὰ ὠἹγίβίορ]ι. 
Ῥῃηιῖ. ν. 408, Ἐδ αὐΐοτη. τηρϑὴβ ΟἹ ΒΤ 

Βαῆς Αἰϊοθπὶ ποίαίϑπι νοϊυχηι 5, ααδὰ 
6]5 Ορα νεῦθα Ευϑηρ  ἰδίο [μιιο. ΣῚ]]. 9, 
ἃ ργανὰ Κηαϊοϊδιυιὲ ΘΧΡΙοδίοη δ υἱπάϊοαγα 
Ἰϊοθαῖ. Ὑεγθὰ βαηῖ, Κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν" 
εἰ δὲ μὴ γε, ἕο. Αἀ αὰξ 86 116: “ Κἂν 
“ἐροϊΐεϑβὲ ἱηέθ Π]ρῚ ῬΤῸ ἂν, οἱ υϊάηϊ τὸ ἂν 
ἐἐ οἷ8 Ποο ἴοθ0 δυνητικὸν, οἱ ραγίδοίᾳ 51: ογᾶ- 
ἐὺ Ρ5αὰ. ἀπαμπίαροαοίο, ἄς.) Ηδπο 
ἀοϊπάθ νϑυβ Ποῖα ΒΕ) ηρὶξ : Πύηἑεξε δαηὶ 
εἰ οὶ ἀπῖιο, ἀὐδιιθ ἄτη ξοάεγο οἴγοα δἰ απ, 
εἰ εἰεγοιι8 ἡλίβεγο, δὲ ροίεγὶξ φιυϊάδηι Κγιιοζυινι 
ννγο, δἴπι ηυπνὰδ, ὅθ. 564, ρῬγοου!ἀυδὶὸ 
ἄρϑϑὲ ῬΌΒΕ καρπὸν αροδορῖὶς. συαπη τοσιᾶ 



ἡ ρα 
δ ῥῴ “ 
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χίφην πάρεςε. Ταῦτω ἐπέξελλεν. Ὁ δὲ τασσόμενος σορεύ- 
εσθαι, ἔφη, Καὶ πῶς, ὦ δέσποτα, ἐγὼ εὑρήσω ἐχείνες ; Πῶς δὲ 
Κῦρος, ἔφη, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ἐφ᾽ ὃς ἐπορεύοντο . Ὅγι γὴ Δί᾽, 
2) ᾿ Ἀν ἾΣ ότ τς Ἢ ἣν ,ὔ ᾿ Ν ἢ ὼ . δ. 
ἐΦη, ἀχόω ἀφεφηχότοως Τῶν πολεμίων βχῶν!δς τινος, χῶϊ ἐλ- 

θόντας δεῦρο, οἴχεσθαι ἡγθμένες αὐτῶν. ᾿Αχόσος ταῦτα ὃ 
»“. ϑι ἃ 7 9 “-“ 

Κυαξάρης, πολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ Κύρῳ ᾿ὠργίξετο, μηὸ εἰπεῖν 
αὐτῷ ταῦτα" καὶ πολλῇ σπϑδῇ μῶλλον ἔπεμπεν ἐπὶ τὸς Μή- 
δδς, ὡς ψιλώσων αὐτόν' καὶ ἰσχυρότερον ἔτι, ἢ πρόσθεν, τοῖς 
Μήδοις ἀπειλῶν " ἀπεχάλει" χαὶ τῷ πεμπομένῳ δὲ ἠπείλησεν, 
εἰ μὴ ἰσχυρῶς ταῦτα ἀπαγγείλοι. ἐν 

᾿ - 6 ’ 

Ὁ μὲν δὴ πεμπόμενος ἐπορεύετο, ἔχων τὸς ἑωυτᾷ ἱππέας ὡς 
ἑχκωτόν ἀνιώμενος ὅτι κωὶ αὐτὸς ἐκ ἐπορεύθη μετὼ τῷ Κύρεο. 
Ἐν δὲ τῇ ὁδῷ “πορευόμενοι, διασχιξομένων ὁδῶν τρίδῳ σιν), 
ἐπλανῶντο" καὶ ὁὶ πρόσθεν ἀφίκοντο εἰς τὸ τὸ ἹΚύρο ςράτευμα, 
πρὶν ἐντυχόντες “ ἀποχωρᾶσι τισὶ τῶν ᾿Ασσυρίων, ἠνάγκασαν 

τηϊηὰ5, νο8 5] θη αυὰπι οοἰογτπιὸ δἀθοίθ. Ηδς τηδπάαία αὐ ραοδ ρε7- 
ἤεγεπάα ἀεάϊι πιπέϊο. [15 δυΐθιη 4υ] ρΓοΙοἶβοῖ [πι5δι5 ογαΐ, ΕἸρῸὸ νογὸ, ἀομηΐ- 
6, αἰΐ, φῃοπαπιὶ πηοάο 1105 ἱπνβηΐϊδηι ἢ υοπάτη, ἱπασς Οψαχατγο8, ταοὰο 
Ογτὰβ ἰβύψιυα δἀθὸ 11 δὰπὶ 5θοα] 5πηΐ, ἐ 05 ἐπυοπογηξ, δἀνεγϑὰβ ἀΌΩ5 
Ῥτοίδοξὶ βυηΐ ἢ Θυοπίατα ῥγοίδβοιο, αἰΐ, φποξάδτῃ Η γγσδηΐοβ 80 ποβίϊθυβ ἀ6- 
ἔδεϊβθ56 διαϊο, οὔμηαιιθ πὰς ν θη ββθηΐ, ἀιιοθ5 58 ΟΥΤῚ ΟΡ 115 ΡΓΘΘ ὈΘπίθ5 80011556. 
Ηδξς- οὑπὶ δυάϊοδοί Οὐναχαγαβ, Γαυ] τὸ οἰΐατη ππδρὶβ ΟΥΤῸ βιοσθηβθραΐ, αὐ ᾿μδ 6 
οἱ πο ἱπάϊοβϑββεί : τηδ)]ουίη08 βίυαϊο δὰ Νίθαοβ τηϊθραΐ, ααὸ δαπι οορὶϊΐϑ 
πυάαγοῖ : ἥπῖπ οδἰϊαπὶ σγαν!ου 5 οὐπὰ Ὠλἱηΐ8, ασὰπι δΔηΐθα, Μϑάοβ ἂὖ 6ὸ 
ἀνοςαθαΐ : Θήαυθ οἰΐατα (11 Γΐβδι15 δαὶ τα πᾶ5 Ἰη θα, δὶ ΟΠ ἤθοα νθ6- 
τηθηΐοι δουϊξέγαιθ Ἔχροπογοί. 

Ετ1116 αυΐάδπι 4] πηΐβϑιιβ ογαΐ, οαπὰ 5115 σθηΐυτη [δυὸ δα θι5,) ργοῆοὶθ- 
ὁοθαίαν : ἐά ἔρϑμηι, ααοα ποη οἵ 'ρβθ ουπὶ ΟΥτῸ αἰβοθββίββεί, δβργὸ ἔδγθῃβ. 
Οὐγησια ᾿ἴοΥ Ρεγρογεηΐ, 86 νῖδα βοιηβ, αυδάδη (ἃ αἰνΙἀογθηΐαν, οθοιτᾶ- 
τη : πράὰθ ᾿εΐυ5 δα ΟΥΤΙ ἜἘχογοϊζαπι ρούνθηθγα, απὰπῃ ἱπ Αβϑυσῖοϑ αυοϑάδπι 

Βεζα αἰϊῖαα Ῥ6Υ ἀφήσεις δ ἔασον ΒΡ ]6ἢ- πϑῖὴ ἰηΐγα ρϑυϊὸ ὕγγυβ Ἡνυτοδηϊυ δἄ]ο. 
ἀδτὴ βίαι ποτα ηΐ, οὐΐα8, δἷὉ, Τ᾽ δὲ Μήδυ ἤκουσας ἀποκαλᾶντος τοὺς 

ἃ ᾽Ὠργίζετο, μηδ᾽, ὅ10.} 516 61} ΟἸΩΠ65 : 
ϑίθρμδηυβ την], τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν ; ἀυδτη ἴῃ 
το γϑῦ!5 αυοάάληη οἰἰαξ ΘΧοΙηρΙαγ, Μ8. 
Οσετδ Βοάϊ, οχὨϊροί τὸ μὴδ᾽, ὅζο, αυοά 
βουίρίσγαση, αυδτη ϑίορῃαηυ5 Ἰαυααί, δγη- 
ἐραρισυρν βυδάεί : υἋΓ τῷ Δαἀγουθια ον 

, ῬΙῸ διὰ τὸ, ᾿οβίζυχη 51} : δίαυο 1ά αα]- 
ἄοπὶ ἔδοὶ ὃ ΚΑ ον οχοίάογα, τ βὸ νυ 
ἀθῃ8 γΟΥΌΌ ΤΩ ἴῃ 5} αδτα εἰ υβάθτη βοηὶ 46- 
ϑ:παΐ. 

Ὁ ᾽ΑλτεκάλειἾ υἱκὸ ἐπεκάλει. ὅ64, αποά 
γἱάϊε Τιοαποϊανίι5, οπιηϊηὃ τοροηθησδυϊη 
δβῖ ἀπεκάλει" ἀὐᾶτὰ ἰδοιί πότ ἀἰδογίὰ γο- 
Ρεϑοηίαί ΜΒ, Βοάϊ!, οἵ τὸβ ἴρδα Ὀοβίυ!αί - 

ἱππέας" Υυγ808 ἸὈϊάθτη 508 {ΠῚ -τττττ ὃ ἀποκα. 
λῶν ὅτος ἃ, 6. ϑΒΙτ ΝΠ Ἰΐου ἴῃ θᾶ, φυδηι δὰ 
ΟΥδΧϑύοη ΤΟΧ ΓΙ ΒΒ 15 δϑί, Θρἰ βίο] 9 
οὗ τὸν ϑέλοντα, ἀλλὰ πάντας ἀποκαλεῖς. Ἐδ- 
ἀθγὴ γῦρο, ἴῃ γ6 ΠΟ δαθὸ (551 ΓᾺ}}}, ἦτ 
ΒΌΡΓΟ, 110. 1. Ρ. 45. υϑι1.9 68. ἸΝοϑίθυ : ἐπεὺ- 
δὴ δὲ ἤκυσεν (ΟΡ Υ568) ἀνδρὸς ἤδη ἔργα δια- 
πραττόμενον τὸν Κῦρον, ἀπεκάλει, ὅτ. 

ο’ Αποχωρᾶσι] ὕοσοτα δῆς ΠΡ τὶ αυϊάδπὶ 
ὩΟΠ μα οηΐ : αἰιᾶτα 5'ΘρΏδΔηο οἰΐδχη οἵ ἴ,6- 
Ὁποΐανίο ἱτηχηουὸ ϑυβροοίαπη νἱάθο, 
Εδτὴ ἀδηΐ ΜΆ, Βοά!. οἱ οὐτίῖο Εέοη. φυΐῃ 
οἵ ῬΙυ οϊμἬνι5 δ: ὩΟϑοΪζ, 



φυῦ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αὐτὸς ἡγεῖσθαι" "καὶ ὕὅτως ἀφικῶᾶνται, τὼ πυρὼ χατιδόντες, περὶ 
μέσας νύχτας. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο πρὸς τῷ σρατοπέδῳ, οἱ Φύλα- 
ζες, ὥςπερ εἰρημένον ἦν ὑτὸ Κύρε, ἐχ εἰςωφῇκαν αὐτὸς πρὸ 
ἡμέρως. ᾿Ππεὶ δὲ ἡμέρα ὑπεφαὶνετο, πρῶτον μὲν τὸς "μάγος 
κωλέσας ὁ Κῦρος, τὼ τοῖς ϑεοῖς νομιξόμενα ἐπὶ τοῖς τοιότοις 
ἀγαθοῖς ἐξαιρεῖσθαι ἐκέλευσε. ἸΚαὶ οἱ μὲν ἀμφὶ ταῦτα εἴχον" 
ὁ δὲ, συγχωλέσας τὸς ὁμοτίμς, εἶπεν, ᾿Ανδρες, ὃ μὲν θεὸς προ- 
φαίνει πολλὰ ἀγαθὰ; ἡμεῖς δὲ, ὦ Πέρσαι, ἐν τῷ παρόντι ὁλί- 
γοι ἐσμεν ὥξε ἐγχρατεῖς εἶναι αὐτῶν. Εἶσε γὼρ ὅσω ἂν κατερ- 
γαξώμεθω μὴ φυλάξομεν ταῦτα, “άλιν ἀλλότριω ἔφξαι εἶστε 
καταλείψομέν τινὰς ἡμῶν αὐτῶν Φύλαχας ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν 
ψιγνομένοις, αὐτίχω ἐδεμίαν ἔχοντες ἰσχὺν ἀνωφανόμεθα. 
Δοχεῖ ὃν μοι ὡς τάχιφω ἰένωι τινὼ ὑμῶν εἰς Πέρσας, καὶ διδάσ- 
κειν ἅπερ ἐγὼ λέγω, καὶ κελεύειν ὡς τάχιξω πέμπειν ςράτευ- 
μα, εἴπερ ἐπιθυμᾶσι ἸΤέρσαι τὴν ἀρχὴν τῆς ᾿Ασίας χαὶ τὴν 
κάρπωσιν γενέσθαι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς. [1θι μὲν ἄν, ἔφη, σὺ ὁ ὥρεσ- 
ξύτατος, χαὶ ἐλθὼν ταῦτω λέγε, κοιὶ ὅτι ὃς ἂν πέμπωσι ςρα- 
τιώτας, ἐπειδὰν ἔλθωσι παρ᾽ ἐμὲ, ἐμοὶ μελήσει περὶ τῆς τροφῆς 
αὐτῶν. Δ δ᾽ ἔχομεν ἡμεῖς, ὁρᾷς μὲν αὐτῶ, χρύπτε δὲ τότων 

ἃ οἀδίγιδ αἰσυθδβοϑ ΠΟΙ ἀἰββθηΐ, δία 18. 605 τ 5101 ἀιμε5 θϑβθηΐ νἱ σοδρίβϑθηΐ : 
αἴχυο [ἃ αἰδρηιμηη, σΟΠΒρΘο5. Ἰσηϊθιι5, δὸ, οἶγοα πηϑάϊατη ποοίδιη, ρονεπε- 
γὰηῖ, Οὗἷπῃ νεγὸ δ σαβίτα δοσθββιϑϑϑηῖ, ΘΧΟῸ δ᾽ ἴογῈ5. 605, απθι)δατηοα ἂπι 
τηδηάαΐιπι ἃ Ουτο Πιογαῖ, ἀπΐθ ἴσο πὶ ΠΟΘ ἱπίγομηἰβουιηῖ. 16 νεγὸ ἰὰπὶ 
Πα σοβοθηΐθ, Οὐτιβ ΓΙ πη. Δ  Θββ 15. ΓηΔΟῚ5, α115. Θὰ, 1185 1Π ΠΊΟΓΘ Θβϑθηζ, 
Οὐ τὸ5 δθθὸ ῬγΌβρ Γ8, 56]161 {π|58]. 91 Π αυϊάδπη ἰπ ἢΪ5 ϑγαπί οσσαραῖϊ : 
116 ἀὐΐθιι, σοηνοσαίβ. 115 4] ὁμότιμοι, ἀρ ΡΟ] πταν, αἰχὶῖ, Μαϊα θοπαᾶ, νἱτγὶ, 
ἄδιῖβ πο θἿ5 οδίθηαϊ ; αἱ ποβ, Ῥϑιβδθ, ρϑποίογεβ ποῸ ἴθμΡΟΓΘ βαμηπβ, αυὰπη 
τ 11 ποβίγα ἴῃ ροϊοβίαϊθ ἔθῆθυο ῬῬοβϑβίπηι5. Ναπι βῖνθ θᾶ, σιιδθοιηηιϊ [ἰὰ- 
ΠΟΥΪΡῈ5 ποβίῖθ δά θρίὶ {θυ πλι5,) ΠΟ ΘΟΠΒΘΥν Ὀϊπλιι8, ΓυγΒὰθ ΘΥΌΩΐ Δ]16Πᾶ : 
ΒΙν 8 ΟΧ Ποβίγ5 Πποβάδηη 0515 οϑίοα θ5 Θουμηὶ ααΐθιι5 ΠΟΥ δ. πηῈ5 ΓΘ ηα8ᾶ- 
τατ15,. 5Β[ΔΓ1Πὶ ΠῈΪ]ὰ5. ΠΟΙ 6556 ΥἹΓῸΒ ΤΏ Δ Π} ΟβἔΠ ΟΣ. ΟἸΔΙΠΟΌΓΘΙΙ ΠΏ] νἱ- 
ἀδῖαγ, οὐϊάλτη ὃ ν θ 5 ἀυδτι ᾿Υἰπη ἴῃ Ῥουβίατη θαμάσμη 6556, αἱ ἀοοθαΐ 
θὰ ας ἃ τὴ8 αἰσαηίαν, οἵ θχϑγοϊξαπι συὰπι οΘἰθυυϊτηὸ μλ }υῃθαΐ, 51] φυϊάθπι 
Ῥοῦβε οἵ ἱπηρϑυίαση οἱ ἐγασίαπι Α5185 διιαμπι ἱπ ροίοβίαΐθηῃ. νθηΐγα οαρ δηΐ, 
Το οτρὸ τι, αἱ πδίι ππδΧΊΠ15 65, ἰπαυϊῖ, ἃς ροβίησδπι δ νϑηθυὶβ, δθο 6χ- 
ΡοΟΠΪΐο ; ἴὰπὶ αΐθπι, τ Ϊ1 οὐγορ Ταϊαγαχη, αὐ τ ΠΠΠ θ15 05 πη βογὶπί, υδὲ δά 
πῖ8 ρϑυνθηρχηΐ, 8] πιοπίδ βιρῃοίαηπί. 1465 ἴρ56 συ! άθη δα, 1188 ΠΑ ΒΟΠΊυ5, 

ἃ Καὶ οὕτως ἀφικνῦνται} ᾿υδιιΠο]αν 5] ρὶς: 8 Μιάγυς καλέσας ὃ Κῦρος) 516 Ἰορῖξ Βίερμδν 
᾿ὰ οὗτοι δὴ ἀφικνῦνται. ΒΕΘΡΠΆΠΙΒ; κα οὗτοι ΠῸΒ; 60 δἸ1τεν ἀαΐ ΜΙ. ΒΟ], ἰἀδόφαε ἴ5- 
δὴ ἀφικνᾶνται" πι6ο ΔἸΪΐοΓ ἰογὸ δα 41}. Νοὸ5 ἔα, ὁ Κῦρος, τη ητὶ5 γτοοϊδ ϑίδρῃαπο ϑυβρου- 
απίοτῃ Ἰδοομποτα ΜΒ. Βοά]. γθοϊρί απάδπι ἴϑ, οἵ 8Ὸ 8115 οπηΐββα, νἱἀθηΐαυ. )6 πιαρὶς 
ΘΟΏΒΟΪΠΙᾺΒ : αι ᾿ ειποϊαυϊι5 οἰἴατη οὐ ἰηΐτα θϑυ]ὸ ἀϊοσπαϊ Ἰοοὰ5 δυϊξ, 
ῬναΠρίρμιιδ, ἴῃ Ἰοσο υϑυΐθ πο, 5ΞΘΟΙῚ ΕΠ Πΐ, 
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μηδέν" ὅ,τι δὲ τότων ἐγὼ χωλῶς καὶ νομίμως πέμπων εἰς Πέρσας 
ποιοίμην ἂν, τὼ μὲν πρὸς τὸς ϑεὸς, τὸν πατέροω, ἐρώτα᾽ τὼ δὲ 
πρὸς τὸ χοινὸν, τὰς ἀρχάς. Τ|εμιψάντων δὲ καὶ ὁπτῆρας ὧν 
πράττομεν, καὶ Φφρωφῆροας ὧν ἐρωτῶμεν. Ἰζαὶ σὺ μὲν, ἔφη, 
συσχευάζϑ, καὶ τὸν Χόχον προπομπὸν ὄγε. Ν 
Ἔκ τότε δὲ χαὶ τὸς Μήδος ἐχάλει, καὶ ἅμω ὁ τῇ Κυαξά- 

ρὸς ἄγγελος παρίσωται, καὶ ἐν πᾶσι τήν τε Ὡρὸς τὸν Κῦρον ὀρ- 
γὴν καὶ τὰς πρὸς τὸς Μήδος ἀπειλὼς αὐτὸ ἔλεγε" χαὶ τέλος 
εἶπεν ὅτι ἀπιένοι Μήδος κελεύει, εἰ χωὶ ὁ Κῦρος μένειν βόλε- 
ται. Οἱ μὲν δὴ Μῆδοι ἀχόσωντες τῇ ἀγγέλο ἐσίγησαν, ἀπο- 
ροῦντες μὲν πῶς χρὴ χωλδντος ἀπειθεῖν, φοξςόμενοι δὲ πῶς 
ἀπειλῶντι ὑποκόσειαν, ἄλλως τε χαὶ εἰδότες τὴν ὠμότητα 
αὐτῷ. ὋὉ δὲ Κῦρος εἶσεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ὦ ἄγγελε χωὶ Μῆδοι, 
ἐδὲν, ἔφη, " ϑαυμάξζω εἰ Ἰζυαξάρης πολλὸς μὲν πολεμίος τότ᾽ 

εογάτηαιθ Ὠἷ81] οοἰαΐο:; οχ ααϊθιι5 ααϊἀηδτα ροξϊδεϊηνληι ἴῃ ῬοΥβιάτη τα η- 
4ο, υἱ μὲ οἱ Ἰθρί δι σοῃβθηΐβηθιιῃ 68 ἴθοθῸ, 4605 φιοα δαιηθί, ρϑίγομι 
πιθιηὶ : αποα τορι] σαι, πιδρ᾽ϑίγαίιιδ, ἰηΐεσγορα. ΕἸ ΠπῚ βρθαοζαΐογοϑ 
ΘΟΙΌΠΙ 6185 ΘΌΓΙΠΙ15, οἵ ΧΡ ΟαἴοΓΘ5. ΘΟγαΤα ἀθ ααΐθιβ ἸΠ ΘΥΓΟρ Ια ΒΌΓΩΙΣ, 
ἦπο ταϊϊαπῖ, Αἷ τὰ αὐΐάοπι, αἰΐ, δὰ ἴθι ἴθ οἰ θο 5 σοθυ15 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙ5 ρᾶΓὰ- 
ἴον, πιδηϊρυϊάπιαμο, οὶ ἴ6 ἀδαιιοαί, ἰδού 5αμηϊίο. 

ϑουπάδπι ἢφοο Μειο5 δυοθβϑιί, οὐπι βιγαι! Οὐ χανῖβ πυηίι5 δοϑβοῖ, εἰ 
σογᾶπι ομμηἶθιι5 ᾿γτὰ ο᾽ι5 δἀνοιβὺὶβ Οὐττη δὲ τη] Π85 δαἀνοιβὶς. Μ6άο05 1η6]- 
φαγί, ἰαπαότησαο ἐϊσογοῖ, τηδηάδγο ὕγασχαγοη υἱ Νίοαϊ ἀἰβοβάθσγθηϊ, θβιδμηβὶ 
Οὐγγὰβ ταᾶποῖα νοοῖ. ἔν Μίοαϊ αὐϊάθπι οὐτ ἤδθοο Ππαη11 νουθα δια ἴββθηΐ, 
5:6 αηΐ : {πὰ σΟΙ51}1}1 ΠΟ ρ65 α10 ρϑοῖο Ἀγοθββθηῖὶ ΠῸῚ ρᾶτογθηΐ, ἰ1η} τηθίτ1- 
Θηΐοβ αμποιηδατηοα τα τ πδηΐς! ΟὈ οι ρογαγθηΐ, ργεθβουίμῃ ααδα 115 ογαα6- 
᾿παΐθιῃ πῦϑϑοπί. Οὐυὐτὰβ δυΐθηι, ΜΠ πιπὸ ταϊγοῦ δαι! θη), δἰτ, πηῖ]8 Μραΐ- 
ἦι6, Οὐγαχάγοπι οἵ 6 Π0Ρ15 οἵ 46 'βεῖρβο ναϊάἀὸ {ἰπηογθ, οἂπη χηα]το5 ἴα (6 11- 

ἃ θαυμάζω εἰ Κυαξάρης ὀκνεῖ} Τὰ γηϊηϊ- ἱπαἸοϑητ, τηϊπὰσ ογοαϊα 55 ῬΙ]αΐι5. Αἱ 
ἸῺΔ5 Οἴἴατη ρα ο]ὰ8 Ορουδῖη ὈΟΠΐΘΥΥΘ 
ΟῚ Ρ᾿ζοΐ, οὔτ ποίαϊὰ τὶ φυλάδληλ Θαγα 
τηϊηὺδβ υϑέαία, ν6 1] 1λοῖ5 Δ᾽ αυδηΐαγ ΒΔ ΟΤῸ 
Ν. Τ. ἑοχίαὶ ἔοηθγαγα, νοὶ δὉ ἰη)αυὶᾶ Θατη 
γἱπάϊοαγο Ἰἰσθαΐ, Ηἰ8 αὐγίϑα:16 ΠΟΙΊΪηΪ- 
Ὅτ5, ποία 68: ροΐοϑίαϑ ραγέιοῦϊο εἰ, ροϑί 

ιν Ῥοβίίο : αὺ! αυϊάρτη ποὺ ἀπ ὲ- 
απ Ὠϊο, αἵ 411ὰ8 Γογὸ, 5οα δεγέαηι δὐτηϊγαίϊο- 
τἷβ οαύβατη ἱπάϊοαί, ΟΥΤΕΒ ΘὨΪπ ΡΕΥ 
παπΈΌΤΩ σογίου ἤδγὴ [Δ οίπι5 ογαΐ, χορ ἀαγα 
ΟὙαΧΆγΕΙΩ ; δίησο δἀθὸ ραυ]ὸ ροβί ἀϊοὶς 

παύσεται φοδέμενος δηϊσὰ ἱφίξαν 86;- 
πογεγαίΐ Ογαχασὶβ τηδίστη, 4 θα το χ 6685- 
ϑαϊαγυπι δυδιπιαῖ, Νοο αἷϊα πυΐαβοο νο- 
οὐ]α», 5 π}}}} ρΙαπᾶ τηοάο δἰ ᾽[55, νἱ5 δϑβί, 
Ματσ. χυ. 44. "Ο δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη 
τίθνηκε' ἡὐ85 γεῦθα [ηΐογργοίθϑ ῥ]ουίη]ιιο 
νοχίαηί 5. ἸΆΤΩ τηουί 18 οθ86: : 495] 
ὅοκορθο, ΘΟ γί σίστη ἰαπὶ ποτε! πτη 6556 

5] 

666 ὉΠῈὮ τὴ πιο ΦΟΒΘΡἢϊ ἔγαυάθι {ἰτητι- 
1856, αἱ ΟἩγ βίατη οὐληϊηὃ του 1Πὶ 6558 
οὐρα  ἀΐ586, 6 Χ 118, 4185. δίδίϊ μη βϑαιιιηξιν, 
Δα ἀδ σοηδίαί, ΙΝαπι Ῥιϊαΐιι5. ἃγοθϑϑίίο 
σοηΐαγίοηδ, 46 60 φαφοσϊζ, εἰ πάλαι ἀπέθανε. 
Νοῦ οὐσὸ ἰδηαύδι ἀθ τὸ ἡρβῶ ἀυθιίδῃ ΣΝ 
4αφΥ, Ὑϑυαηθ. οἷν ἈΠ {αἴδα, ΟΠ γϑίαϑηο 
Το 115 Ἰάγη 6ϑ8θΐ, ἉΠΏΟΏ ; 8864 γϑην 4 α5ὶ 
οὐηιρογίαπι οογξαηϊηιια Δ ΌΘΏ5, 6}.18 βο] υτη- 
τηοίο ἐεηῖρυι8 ΘΟ Οϑοογα σαρὶΐ : εἰ πάλαι 
ἀπέθανε. Αυοά οὗ φαϊάαιῃ δηϊνηδάνοι- 
τογθηξ, 4αὶ {πώ εἰ, δηΐθ ἤδη τέθνηκε, ΤΟ 
Ὠἶδὶ ΡΥ δ ροηνουίθηπχὴ Ρυἱᾶνγαηί, πὸ Ρᾷ- 
ταγα αὔθ οοηρυπθηΐα ἰγΔ 41 1880 νἱάθγο- 
τὰν Ενδηρ 6} 1514, ῬγῸ πάλαι Βα δ ὕογο ἤδη, 
Ἰοθητὰ ποὺ δγοπαδ, δὶ Βαπῖ, ΕΠ δὰς 
πογαμ ααϊάρχῃ ἰδοίομθῖη χη] ΘΧΡΥΘΒ86- 
γχιηΐ γογθίοηθα Κίς. Εγαϊ. Ἰ ιοηι, «γαν, 
ν ώα ραπήδτη οἴϊατη Εγαδηητδ, Οἵ μοϑὲ 
) 

Ἵ 
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ἰδὼν, ἡμᾶς δὲ ἐχ εἰδὼς ὅ,τι πράττομεν, ὀκνεῖ τίερί τς ἡμῶν χαὶ 
περὶ ἑαυτδ ἐπειδὰν δὲ αἴσθητωι πολλὰς μεν τῶν πολεμίων 
ἀπολωλότας, πάντας δὲ ἀπεληλαμένως, πρῶτον μὲν παύσεται 
φοξόμενος, ᾿ ἔπειτο, γνώσεται ὅτι νῦν ἔρημος ἐὶ γίγνεται, ἡνίχο 
οἱ φίλοι αὐτὸ τὸς ἐκείνο ἐχθρὸς ἀπολλύεσιν. ᾿Αλλὰ μὴν 
μέμψεώς γε πῶς ἐσμὲν ἄξιοι, εὖ τε ποιδντες ἐχεῖνον, καὶ ἐδὲ 
ταῦτα αὐτομοτίσωντες : ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον ἔπεισω ἐῶσα! 
με λαξόντω ὑμᾶς ἐξελθεῖν ὑμεῖς δὲ ὀχ ὡς ἐπιθυμᾶντες τῆς 
ἐξόδο ἠρωτήσατε, εἰ ἐξίοτε, κωὶ νῦν δεῦρο ἥχετε᾽ ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκεί- 
νΒ χελευσθέντες ἐξιένωι, ὅτῳ ὑμῶν μὴ ἀχθομένῳ εἴη. Καὶ ἡ 
ὀργὴ ὃν αὕτη σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι ὑπό τε τῶν ὠγωθῶν πεπαυθήσεται, 
χωὶ σὸν τῷ φόξῳ λήγοντι ἄπεισι. Νῦν μὲν ὃν, ἔφη, σὺ ὦ ἄγγε- 
λε ἀνάπαυσαι, ἐπεὶ τϑεπόνηκας" ἢ ἡμεῖς τε, ὦ Πέρσαι, ἐπεὶ χαὶ 
προςδεχόμεθα πολεμίδς ἤτοι μοιχϑμένδς γε ἢ πεισομένες πα- 

Ῥογῖβ μοβίβα νου, εἴ 1 ΠῸ5 ἀρΆΤΠῈ5 Ἰρηογοῖ : νου Ὁ] 56 ηβουϊξ, σοτη- 
ῬΙαγοα. Ποϑίϊαμω ρϑγ 56," Ἰπραΐοβ ἘΠΊ  υ505, ΡΥ τη πη τηδίπθγε ἀθβίηθέ, ἀπά 
ἀρῃοβοθί χηϊηἰΠη8 56 8π| εἰδβουτυ μα 6556, Οοἷχῃγ ἈΙηΪοὶ Ποβίθβ Ἰρβίτβ Ἰη θυ πηπηΐ, 
Αἱ νοῦ φιυοηδπι Τι0 40 γΕρυθἢῃθηβΙοη6 αἀἶση1 Βαπηι5, οὰπη (6 ᾿ρβοὸ θοπὸ ργο- 
ΤΩ ΘΓΘδ μα, ΠΘαπ6 ἤφος αυϊάοηι (6 ποβίγᾶ βθηΐθητ ἃ τοπηογὸ ἴδοϊδηηις ἢ 5βοά 
ΘΡῸ {Π|Ππππ βδ51 τ ταὶ ρου (6γθΐ, νΟὈ15 δαβιρ Ὲ15 ἜΡΥΘα ἢ : νῸ5 δῖ θ πὶ ΠΟῚ 
τὶ σαρ] αἱ ῥτοίδοίοηἱβ, ἃπ ΘΧχθιπάιηη 6βδθῖ, Ἰηϊογγοσᾶϑβιῖ5, αἴσπιδ πὰ [απ πιο 
ΡΘΟΥΝ ἰβε15: αἵ 80 "Π|0 ρυοαϊγα {π|551]5 51 σα] νϑϑίγπ) συν Ὲ ΠΟ 65βθὶ. Θαὰ- 
ΡΙΟΡΙΟΥ δος γα, βαΐ 5010, ΒΘ. Πα 5. ἤῖδο6 γΘθτ5 ΠΡ ἴξιν, οἱ πὰ οὐπ ἀ6- 
5] ποηΐδ τηδίι 101. Α΄ τὰ αὐϊάδπι τηοαδ, παηέο, ααἴα ἴα θογο ἀοίατ αΐι5 
68, αυϊδίομη σαρὶΐο : ΠῸ5 δαΐθπι Ῥοβεθ, αυϊα 5ῖ. μοβίοβ δά αϊαγοβ Ἔχρθοία πγι5, 
παῤ ν 6} Ραρποπηὶ νοὶ πη ρουιιηι δοοϊριαηΐ, ΟΥ̓ η658 απιὰτη οἰεραπί 55 ηγὸ Ἰηϑίσιιο- 

48... Ῥγουανα υἱάθίαν : ἐδβίαϊγαιτα 
116 δὶς ἰπ «ἡάϊιὰ οαϊίίοηθ, οσοηβθηϊ θηΐα 
Ηἰἱϊδραπὶεηϑὶ, ἀἴαπια ἰδ ΤΑ δορ μαείο, Ἰ6ρ]. 
ΘΟ: ἰαπηθὴ ᾿ἰδοίο ποὺ δἰ ηἀὸ παΐα 6588 
νἱάἀρθίαν, αιιὰτη 6χ πιαϊὰ 1] δοίδ Ἰοουο- 
6 Ὦδο ἐθαύμασεν εἰ, ὅ: 6. φιδτῃ οὗτῃ αϊάϑιηη 
ῬΙῸ ηυγαΐιι5 68] δὶ ζαηι, ὃς 6. Δοσορ βϑοηΐ, οἱ 
ἀεἰημἀδ᾽ ρουβροχ βδβοπΐ ἤυΐϊς βθηΐθηἑεθ τὸ 
πάλαι ὭὨΟῚ ΘΟΙΡΥΆΘγΘ, ἴῃ ἤδη {Ππ4 ἰθιηοτὸ 
χαπίδγαμί. Αυδα 58ὶ ρῃγαβίη 118πὶ ϑαυμά- 
ζειν εἰ, ἱητα ΡΥ δίδηαὶ γαϊϊοηθηι ἰδ οΥἰξ 8}}- 
415, ἀλη ἰὴ νογίθησο Ἰοοο πος Χρυο- 
Ῥῃοπίέο 5θοαίζὶ βυτηὰβ, οι ἔπ τὴ «ἠγαὺὶ- 
οὐ ἴατῃ Ῥεγδῖοα ἴαγοῖ Ὑ ουβίο, (ἰδ ἴῃ Ρο8- 
ΓΟΥΪΟΥΙ ΠΟΙ ΠΊΔ 115 Ῥαυίθ αϊγϑαιθ τηϑὶὸ 56 
ἀφάουϊ) οἱ Τηϊουργοίθ ιν. οὐγΌγ 5. ουϊΐϑτρ, 
οἱ οἰἴγοηδη Πυἱγαυϊ ον δα ἀαοίατα ΠῸΠῸ0 
πθροίίο γοϊπηάθτγα ροίουϊς, 

ἃ Ἔπειτα γνώσεται) 1)6 ΠΟΟΊΟΟΟ 5[ ΟΡ ἢ Ὠ.5 
ΠΟΠΏΪΠΪ βοϊιοἰξιιβ νἱάθίντ; ααδά ποιηρὸ Πὶο 
ΟΠ Οσοῦγγαξ μαγίϊοιο δὲ αἴ ὈτοροΘ ἀΘ 

μὲν τοϑροπᾶθαί. ὅ'ϑα δχθιηρὶ τη διι115 τἰϑύπ 
ῬΑΓ ΟΘΌ]8 μὲν ΕΧίατοΘ οἄτη 8}10], ἐπὶ ἰπ τὶ η- 
αἰρῖο τὐδνας 1{ππ|5. ΟΥ̓ΔΊΙΟΠῚΒ περὶ ςεφάν», 
086 Βίθρῃηδῃιμθη ΖἼδδαιγὸ (ἃ. 1,, ποίαν!!, 
Εῤ βιιπὲ δ αβηηοαὶ αὶ άθιη ἐχθρὰ αἀθὸ 
σΘὈνὶα, αἱ τϑιὴ 8:16 ηἴ10 Ῥ γε ου ΙΒβοη, Ηἰδὶ 
ΒΌΤΩ Ῥαυ οι δ μὲν, ΘΟ Θατὰ δὲ πΠοὴ ΘΧοὶ- 
Ρἰαΐ, ἃ ΟΔμλογαυῖο ἴῃ Ὠοί5 δα Ν. Τ'. ἰοτηοτὲ 
ἀαιηπδίμῃ να ϊββθη). [5 δῃΐμι δά Δεῖ. ᾿ἰϊ. 
21. Ἰοοιξοηθιη οὐχ ἑλληνίζειν αἰοϊί, ααδά 
ΠΟ ἰηΐογαίαν δα ῬΆΓ ΠΟ. 81 μὲν, ΓΕΒΡΟῺ- 
ἀφ δυῖο ρανίϊοι δ, δὲ, γ6] 51}1}15 8}18. 
Ἐ; πηθαϊὰ ἰἈτηδῃ αὐβθοὶ βϑυγηοηὶβ ΘΟΉΒΙ16- 
ἰααϊηθ Ρρεϊΐαιη 6886, ἰὰλ οχ οο ἰσοὸ 
ΝΘμορμοηΐόο, (πὶ 8 1115. ΔΠ01 ᾿πμαΤ]ΘΓἰ8 
οοηδίδί, ᾿ 

" Ἡμεῖς Ὑαυϊοὸ, ὑμεῖς. Βοα ΡγΓΟΒΟΙΏΘῈ 
ἡπΠπυἀ, αυοὰ γτοροπαΐμυδ, Ἰοοὶ γαίο ροϑέυϊϑέ ; 
Ιἄαπο ὀχ θὲ φάϊεῖο ἤγροπίοΥ. οἵ ΘΧΡΓΘΒΒΕ- 
τυπί ἰηςδερυθίθβ. 
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ρέσεσθαι, ταχβθῶμεν ὡς κάλλιζα' ὕτω γὼρ ὁρωμένος εἰχὸς 
πλέον προανύττειν ὧν χρήζομεν. Σὺ δ᾽, ἔφη, ὁ τῶν Ὕρκα- 
νίων ἄρχων; ὑπόμεινον προςτάξος τοῖς ἡγεμόσι τῶν σῶν 
ςρατιωτῶν ἐξουλίζειν αὐτός. ᾿Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ποιήσας ὁ Ὕρ- 
κανιος προςῆλθε, λέγει; ὁ. Κῦρος, ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη, ὦ Ὕρχάνιε, 
ἥδομαι αἰσθανόμενος ὅτι; ὁ μόνον φιλίων ἐπιδεικνύμενος 
πάρει, ἀλλχὼ χωὶ ξύνεσιν " φαίνῃ μοι ἔχει. Καὶ νῦν 
ὅτ; συμφέρει ἡμῖν τὼ αὐτὼ δῆλον" ἐμοί τε γὼρ πολέμιοι ᾿Ασ- 
σύριοι, σοί τε νῦν ἐχβίονές εἰσὶν ἢ ἐμοί: ὕτως ἐν ἡμῖν ἀμφοτέ- 
ροις βολευτέον, ὅπως τῶν μὲν νῦν παρόντων μηδεὶς ἀποζατήσει 
ἡμῖν συμμάχων, ἄλλος δὲ, ἐὰν δυνώμεθα, προςληψόμεθα. 
Τὸ δὲ Μήδο ἤχεσως ἀποχωλᾶντος τὸς ἱππέας" εἰ δὲ ὅτοι ἀπία- 
σι, πῶς ἡμεῖς μόνοι πεζοὶ μενόμεν ; Οὕτως ὅν δεῖ ποιεῖν ἐμὲ 
χαὶ σὲ, ὅπως ὃ ἀποχωλῶν ὅτος χωὶ αὐτὸς μένειν βϑλήσεται 
παρ᾽ ἡμῖν. Σὺ μὲν ὃν σκηνὴν εὑρὼν, δὸς αὐτῷ, ὅπϑ χάλλιςα 
διάξει πάντα τὼ δέοντα ἔχων" ἐγὼ δ᾽ αὖ πειράσομαι ἔργον τι 
αὐτῷ προςτάξαι, ὅπερ ἥδιον πράξει ἢ ἄπεισι" καὶ διαλέγϑ δὲ 
αὐτῷ ὁπόσω ἐλπὶς " γενέσθαι ἀγαθὰ πᾶσι τοῖς Φίλοις, ἢν τὼ 
δέοντα εὖ γένηται" ποιήσας μέντοι ταῦτω ἧκε πάλιν παρ᾽ ἐμέ. 

105 ᾿ΘὈΘΑΠΊΙΒ : Π8 1} ̓ξὰ 51 ΟΡ ΟἸΔΙΉαΓ, ἰοτίαβ86 οἰ ἃ ϑηλι5 οἰδοίασί. 
αις5 ἀοβιἀογᾶμηι5. τι νογὸ ργίποθρβ Π νγο ΔΙ οσμη, αἰΐ, λὲς ΟΡΡΘΥΙΓΘ π81}1-- 
τἀπηαα6 τπογαπὶ ἀπο 18 προ γῆ, αἴ 5105 ἈΓΠ15. ΡΘηϊΓὰβ ἸΠΒΊΓΠΘΠ(Ὸ5 ΟὈΥΘΗΪ, 
(ὐὰπὶ ἀυΐοτη ἢΐ5 ρογδοίῖ5 ΕΗ γγοδηϊι5 δοσθβϑβϑοί, πα ὐγταβ, ἢν ἤος ΘρῸ, 
Ἡγτοεδηϊο, ἀεἸοοίοτ, αιοά ἀπϊμηδάνογίο, 6 ΠΟ βοϊ μη ᾿ὰ ΠΟΡῚ5 446586 εὐ 
διηϊοϊξϊατη γὸ ἀθοίαγοθβ, θὰ δἴϊατη ᾿ῃα οῖα τ] ρΥ ΞΕ ΌΘΓΕ ρογβρίοδοῖβ, ααᾶ, ργε- 
αἰτ5 65, ργυαάοηῖ. Αἴ πῆς αὐ!άοτῃ ΠΟὈ]5 οαάθιη σομ σοῦ ρουϑριοαπη 
δὲ : βάτη οἵ τὶ βιιηΐ ᾿ποβίθϑ. ΑΙΞΒΎΤΙΙ, οἵ {01 18 Πὶ 1ΠΓΟϑΈΟγο5 σι ηΐ αιὰπι ΤΩΙ] : 
ἀπάτα 5'ο ποβίγίιπῃ αἰτίαιιθ σοηϑ τ Πἀ1ηλ Θ5ῖ, αὖ ΘΟΓΙΏ ΒΟΟΙΟΥ ΠῚ, 
ΠΟθ15 αὐβυηΐ, ἤθη ἀοἤοϊαί : οἵ [105 φμοψίθ, 81 ροββίπγιβ, ποδὶ Δα] ἄηρα- 
πιὰ, Αὐάῖδίί νογὸ Μϑάμπι Θαυϊίεβ ἀνοσατο : ΠῚ ἀπίοιη 51 αἀἰβοθαδηΐ, 40 
Ῥᾶοίο π05 ρθε 65 5011 τηδηοθ]ηγι5 ἢ 516 ἸρΊταΓ οἵ τ ἱῃϊ δὲ 0] ἀρθηαιιηὶ οβῖ, 
πὶ Πὶς ἴρ86 αυἱ Μεος ἀνοσαΐ, πορίβουτι τηᾶποῦο νο, Τὰ ἰρίταν τδρουίιιηη 
αἰϊαυοά οἱ ἑαθεγπαουΐαπι (γα Ἰο, αὶ σοτηιηο ἰ5ϑἰπγὸ ἀθραΐῖ, οἵ οτπηΐα, ααΐθιι5 
ὄρ {μοτῖι, παμοαΐ ;ἢ ἐρὸ ψογὸ ϑι1πὶ Ὅρδγαμῃ ἀαἴαγιβ, αὐ Ορι5 8] αυοή οἱ ἱπι- 
Ῥέγοϑιη, απο ΠΡοπε ὰΒ 5ιιβοθρίιγιις 51, αιιὰτη ἀπο Δ τασι : ααΐη οἴϊαπι συμ 
ἶρ8ο ἀα Βοηὶβ [15 ἀἰββοῦίίο, ατιαῦ 5065 511 τη οἷ οἸμηΐθι9 Θνοπίαγα, δὶ θθπὸ 
Βοταπῦω Θὰ 485 ἤογὶ οροτγίθαί  ᾿μδοο νογὸ 00] (Ἔσο .18, δὰ πιὸ γοάϊο. [{- 

ἃ. Φαΐνῃ μοι ἔχειν] Ἐδοίδ 566. Παθοῖ ἴθὸ Ρἔ Γενέσθαι ἀγαθὰ, δ: 6.1 Ῥ] 815 Π850, γίνεσ- 
ἰοφασπαᾶϊ γαΐο, ύατα Ἰἰρτὶ ΟΠΠ68. ργθ- θαί τι, βεηιδηΐο ἀαίγο Ῥ ΥΒΟΊδ5, ΡΙῸ ἐπιρε- 
Βίαπεξ; Π6Ὸ 68 σΌν ταογοσαῦν Οἰγατηγηαί,-ὀ ἔγο, σοπϑεπιοῦ, ἕο. ἃ αγοίίο, δὰ 30}). Χν. 
σογαπι αἰιοίου αΐοτη, αἱ, ϑίορμαηο ἰοπίο, 7. οἱ Οαηιόνοηο, αὰ Μαί, χυὶ!. 19, ΗΠ ΘΌΓδ» 
ἔχων, ΠΟἢ ἔχειν ἰἸοσ πιστὴ ἴσο 6586 ἀϊσογοηΐ ; ἰβχη8 Ν, Τὶ ρογρογᾶτα δἀπυυπθυδίαγ, , 

δὰ φαίνεσθαι μα οἰ ρΊΟ Βοτροῦ [πα ηκσὶ ἰγὰ- 
Νά ΘΧϑιηρία ΓΟΚΌΪα» τς τὸ- 

Ρυκτλητα απο πὶ ΟΟΟΌΓΤΕΠΙ. 



φῖρ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ὃ μὲν δὴ Ὕ ρχανιος ὥχετο τὸν Μῆδον ἐπὶ σκηνὴν ἄγων᾽ ὁ δὲ 
εἰς Πέρσας ἰὼν, παρῆν συνεσχευωσμένος᾽ ὁ δὲ Κῦρος αὐτῷ 
ἐπέςειλε πρὸς μὲν Τέρσας λέγειν ἃ καὶ πρόσθεν ἐν τῷ λόγῳ 
δεδήλωται, Κυαξάρε; δὲ ἀποδᾶναι τὰ γράμματα. “᾽᾿Αναγ- 
νῶνωι δὲ σοι, ἔφη, καὶ ἃ ἐπιξέλλω, βόλομοι ἵνα εἰδὼς αὐτὰ 
ὀμολογῇς ἐάν τις σὲ πρὸς ταῦτα ἐρωτῶ. ᾿Ἐνῆν δὲ τῇ ἐπισολῆ 
ταδε; ἐς ἐφ 

“ ΚΥ̓ΡΟΣ ΚΥΛΑΞΑΡΕΙ ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. Ἡμεῖς δὲ ὅτε ἔρη- 
μὸν κωτελίπομεν, (ἐδεὶς γὰρ ὅταν τῶν ἐχβρῶν χρωτῇ, τότε 
“φῶν φίλων ἔρημος γίνετωι) ὀδὲ μὴν ἀποχωρῶντές γε ἀπὸ σᾶ 
 οἰόμεθω ἐν κινδύνῳ σε χωθεςάναν" ἀ}.λ᾽ ὅσῳ πλέον σᾶ ἀπέχο- 
ἑεμεν, τοσότῳ πλείονο, σοὶ τὴν ἀσφώλειοων ποιεῖν νομίξομιεν" καὶ 
“γὼρ οἱ ἐγγύτατω τῶν φίλων κωθήμενοι, μάλιξω τοῖς Φίλοις 
ἐἐ σὴν ἀσφάλειαν παρέχϑοιν, ἀλλ᾽ οἱ τὸς ἐχθρὸς μήκιςον ἀπε- 
“ἐλαύνοντες, μῶλλον τὸς φίλος ἐν ἀκινδύνῳ κωθιςᾶσι. Σχέψα; 
“δὲ χαὶ οἵῳ ὄντι μοι! περὶ σὲ, οἷος ὧν περὶ ἐμὲ, ἔπειτά μοι μέμ.- 
ἔφη. Ἐγὼ μὲν γέ σοι ἤγαγον συμμάχες, ὃχ, ὅσες σὺ ἔπει- 
σας, ἀλλ᾽ ὁπόσος ἐγὼ πλείςος ἐδυνάμην" σὺ δέ μοι ἔδωχας 
ὁ: μὲν ἐν τῇ Φιλίῳ ὄντι ὁπόσος πεῖσω! δυνηθείην᾽ νῦν δ᾽. ἐν τῇ 
ἐἐ χσολεμίῳ ὄντος, ἃ τὸν θέλοντω, ἀλλὼ πάντως ἀποχωλεῖς. 
«ἐ ἹΡοιγωροῦν τότε μεν ὠόμην ἀμφοτέροις ὑμῖν χάριν ὀφείλειν, 
ἱεγῦν δὲ ἀνωγκάδεις σᾶ μὲν ἐπιλαθέσθαι, τοῖς δ᾽ ἀχκολϑθήσασι 
ἐἐ πειρᾶσθαι πῶσων τὴν χάριν ἀποδιδόναι. Οὐ μέντοι ἔγωγε 

αὰ6 αὐὴς Ἡ γγσδηῖας αυϊάσηι τἰ Μίθάμηι αἰ ἰαθογηδουίιμι ἀθαμοογοί : οἱ αὶ 
τῇ Ῥογβίδμη ρτοίδοίαγιιβ ογαΐ, ραγαΐι5 Δαογαΐ : οἱ Ονὐγὰβ τηαπάαν!, οἱ Ῥουβὶς 

Ἔ Ὁ 1185 ΟΥ̓ΘΊΟΠΘ ΒῈΡΟΥΙΟΥΙ διιης ἰηά!οαΐα, Οναχαῦὶ νοσὸ Πογαβ το άθγοι. 
ἴδ}, αἰΐ, 101 γϑοϊίαγο, αὰδο τηθα φοΟὨ θὲ ορίβίοϊα : αὸ οἱ βοαβ θὰ οἱ 

ῬΓΟΠίθασΙβ, 51 4815 16 ἠ6 ἢἰβ ἰηίουγοροῖ. ἢεθοο δυΐουῃ δρίβδίοϊ ἱπογδαηΐ: 
«“ ΟΥ̓ΒΌΒ ΟΥ̓ΑΧΑΒῚ ΒΑΤΑΓΓΕΜ. Νοβ ἤθαπδ ἴθ βοππι γοὶ Ἰαυΐσηιιβ, 

ἐξ (᾿θηῖο ϑηϊπὶ ἴῃς ἃ 811 ο}5 ἀδϑεϊτπτιι5 οί, οην Ποβίοϑ 967 608 νἸπΠΟ 1) ποῸ 
ἐς νογὸ ργορίογοὰ απο Ὁ5. 16. (ἰβοθϑβίγηιβ ἴῃ ρουΐοι!ο 16. ΠῸ5. σοηβεϊζι556 
ἐς ΑΙ ΓΑΙΉα : 5οα ἀαμίὸ ἸοΠρΊ 5. ἃ 05. ἔθ ἃ βιιηλι5, ἰαητὸ ΕΌΪ ΠῸ5. ὈΪ115 5θειι- 
“ γα τ]5 Ργεθβίαγο θχἰδεϊπιδηγ5. Νδηι πὶ ργοχίπηθ διηΐοοβ ἀθϑιἠθηΐ, Πποη ἰἰξ 
ὁ“ γῃαχὶμηθ βθουγαίθηι δα ουπηΐ, 564 (αὶ Ποβίθϑ Θηρἰβϑιπηὸ γορϑ! πη, 11 μοι ὰβ 
ἐς Ἀτηΐσο5. Θχίτα ρου σα απ ΠΟ] ]οσαπί. (ὐοπεοιίἀογὰ νοῦὸ 4 θη) πι6 οὐχ 515 
ἐς ργρᾷ {6 οχρϑυίις, ᾿ρβέσιρ υἱοί βϑῖηι Πα] θυ οῦρα πὴ6 ἴδ ρ γε θθ 85, ἀρ τη6 ἴδῃ- 
“ ἀθπὶ αιογουῖβ, Εααϊάοηι ἀυχῖ ο αὶ ἘΣ δἰπὶ βοοῖοβ δ ἀπιχὶ, ἤθη ἀαοΐ τι 
ἐξ μι υοηῖγ θη ῬΘΥβιιαβἰβί!, 5ο αὐὴπι Θσὸ Β] ασϊπιοβ ροίαϊ : ἴὰ τα], ἄσπι αὐδῆο 
“ξ ιγηϊοᾷ ἴῃ τϑρίοθ 6556Πὶ, ἴοΐ φοῃσοββιβιϊ, αυοΐ ᾿Θυβιιδ θη 0, "6 μὲ δοῴαε- 
“ γρῃΐμν, Δα σογΘ ῬΌΒΒΘΙῚ ; οἵ παης οὗπι ἴῃ ΠΕ} δηλ ἄρτον, ΠῸΠ 605, αὶ 
ἐξ γραϊγα νϑϊ, 5οὰ πηίνουξοβ ἄνοῦαβ. [δα πῆς αυϊθιλ ἃ γα ΡΣ γη6 
(ἐ ψ Ό 5 υἰγίβαιθ στα πὶ ἀθθογο, αἴ πο ἢν τοὶ αυϊάθιηῃ ΟὨ] ναὶ σορ5, εἰ 
6 Π}Πς σαϊ πηρ ΞΟΟΠΤῚ 5ΠΠῈ ΟἸΉΠΘΠῚ τρίρττρ στητίαγη δἰπάρτο, Ψογὴπιὶ ἔσοονε 



ΚΥΡΟΎ ΠΑΊΙΔΈΙΑΣ Δ΄. 21] 

τί σοὺ δύνωμαι ὅμοιος γενέσθαι: ἀλλὼ καὶ νῦν πέμπων ἐπὶ 
ἐἐφράσευμα εἰς Πέρσας, ἐπιξέλλω, ὁόσοι, ἂν ἴωσιν ὡς ἐμὲ, 
ἐἐ ἢν σι σὺ αὐτῶν δέη, " πρὶν ὡς ἡμᾶς ἐλθεῖν, σοὶ ὑπάρχειν, ἐν 
“ ὅσως ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν σὺ βόλῃ, χρῆσθωι οὐτοῖς. 
ἐΣυμ(ϑλεύω δέ σοι, χαίπερ νεώτερος ὦν, μὴ ἀφαιρεῖσθαι ἃ ἂν 
“ἐ δῷς" ἵγα μή σοι ἔχθρωι ἀντὶ χωρίτων ὀφείλωντοαι" μηδ᾽ ὅτων 
“ἐ σιγὰ βόλῃ πρός σε τωχὺ ἐλθεῖν, ἀπειλθᾶντα μεταπέμπεσθαι" 
“ἐ μηδὲ φάσκοντω ἔρημον εἶναι, ἅμα πολλοῖς ἀπειλεῖν, ἵνα μὴ 
“ἐδιδάσκης αὐτὸς σᾶ μὴ Φροντίζεν. Ἡμεῖς δὲ πιειρωσόμεθω 
“ πσαρεῖνωι!, ὅτων τάχιστα διαραξώμεθα ἅ σοί τ΄ ἂν νομί- 
ἐεϑωμεν χαὶ ἡμῖν πρωχβθέντω κοινὼ γενέσθω; ἀγαθά. ᾿Ἐῤ- 
ἐξ ῥωσο. 

Ταύτην αὐτῷ ἀπόδος, καὶ ὅ,τ, ἄν σε τότων ἐρωτᾷ, ἧπερ γέ- 
γῥαπται, σύμφαθι. Καὶ γὼρ ἐγὼ ἐσπιςξέλλω σοι περὶ τῶν 
Περσῶν ἥπερ γέγρωπτωι. Τότῳ μὲν ἂν ὅτως εἰπὼν, καὶ δὸς 
τὴν ἐσιςολὴν, ἀπέπεμψε προςεντειλάμενος ὅτω σπεύδειν, ὥς- 
Ζερ οἶδεν ὅτι συμφέρει ταχὺ παρεῖναι. Σ 

Ἔχ τότο δὴ ἑώρω μὲν ἐξωπλισμένες ἤδη πάντας χωὶ τὲς 
Ὕρκανίες, καὶ τὸς ἀμφὶ Τιγράνην" καὶ οἱ Πέρσαι δὲ ἐξωπλιο- 
μένοι ἦσαν" ἤδη δέ τινες τῶν προς χώρων χοωὶ ἵππδὸς ἀπήγαγον, 
χωὶ ὅπλω ἔφερον" ὁ δὲ τὼ μὲν πολτὸ, ὅπϑ περ καὶ τὸς πρόσ- 

“ΠΟ η Ῥοββαπι, αἵ ΓΙΌΣ 5. τ }}15 ἤάπὶ : 564 πος 'ρ5ο (θηροῦα δΟρ ΑΓ ΠῚ Οαιιδ 
“6 τηῖθθ0 ἴῃ Ῥογβίατῃ πυηίο, τηδηἀαΐσγῃ ἀ641. αἱ αποίααοί δ τὸ νθηΐαγι βαηΐ, 
“ἐ 51 ΘΟΓῸΠΙ ΟροΓᾷ 0] 511 οριι5, αηίθαυδτα 84 πο5 νθῃϊδηΐ, 115 ΤΌ] δι( ροίοβίαβ, 
“πρη υἵ ᾿ρ5ὶ γοϊπουϊηΐ, βοά υἱὶ ἰὰ νοἶθ5, υἴοπαϊ. (ΟὐΟΠΒΙ]μηη δαΐθπι (101 ἀο, 
“ἐ φυδησυδπι ἴρ56 Ἰυπΐογ, πὸ αὸρ ΘΟΠΟΕ556ΧῚ5 Δα ΓᾺΒ 9 αἵ πὸ [ΠΙΠΉ]ΟΙ 1885. {10] 
“ἐ ρταϊίαγιμῃ ἴοοο ἀθθοθαηίυν : π6ο τλϊη! τα θα Πάτι5 ἀγοθββαβ, Ομ Δ]1΄]αθῖα δὰ ἐδ 
δέ σου ο ΘΓ ν 6 15: 66 5.) (6 5011 6556 ἀἸΧοΙΐβ, οἵ γπ} 118 ΤΙ ΠῚ ΓΘ ῚΣ, 
“ἐ πὸ ἀοοθᾶβ 605 ὨΪΠ1Π1 (6 ἴαςογο, Νοβ δυΐθη αἱ αἀϑίπιθ Ορογαπὶ ἀΔὈΙΠΊι15, 
01 μἤπιῦτη δα σοηίξοογίηιβ, {4126 ἰα δία οἷπι Γαθυὶηΐ δὲ Εἰθὶ οἱ ΠΟ 5 ῈΧ 
“ ξὀρῆῦο {πιοίπμοβα ἴὉΓΘ σθηβθιηι5. ΥὙ 816.) 

ἤπης εἱ ερίδέοίαπι το αϊίο, οἱ ἀ6 ἡποσθηάας μουυπι (6 Ἰηζογγορϑεῖί, ἰὰ Πὰ 
36. πᾶθογο ἀἰοϊίο, ῥγουξ ἐπὶ ορίβέοἹά 5οτὶρίυμι οβί. Νὴ οἱ ἀς Ῥουβὶβ ἐξίθηι 
τ|81 πιᾶηάο, ῥγουΐ βουϊρίυπι δδί. Λίαμ πππο αυϊάοηι ἢΪ5 σϑγὺἷβ Δα]οουέι5, 
τγδα τᾶ ορί βίο, αἰπηΐδῖ ; ἀἀ]θοίο πιαπααίο, υἱ ᾿τὰ Γ65ἰπαγοΐ, φμθπιδἀπηοαὰηι 
ἐχρθαάϊγο πονϑγαῖ οο θυ ΟΥ υἱὴ δἀοββοί, 
ϑοουπα ἀπε Ππερο ἁγιηαίοβ [Ὰ τη ΟΠΠ65 ἴαπι Η γγοδηΐοσ φυὰηι ΓΕ ΊΡΥΆΠΙ5. }}}1- 

165 βρθείαθαϊ : ῬόΥβδΒ “πο 6 ἈΓηκΐ5 Θγαηΐ Ἰπβίχιοιῖ : ἦαπι οἰϊαπὶ {ΠΠΠΙΕΣΩῚ 4111- 
δὴ δὲ 86 εἰδεϊοπιίε δαλο5 ἀἰαποοθαπί, οἵ αὐίογεθαπε ἀὐπηα: ἤο5 116 ρα] τὰ 
ἐπππὶ ἴπ. ἰοσιιπι, τ] οἵ φαρίογοβ δηϊθὰ, [1551 ἀΡ] Ἰοονο, οἄφιιο {7705 ΘΟΠΟΓΟμΙΆΓΟ, 

Ὁ Πρὶν ὡς ἡμᾶς} ἴῃ ΠΡ ν18 Ρογίδαυσ ἄδοϑί. ἐαναπὶ βου, γοσορίπη5. Αἴας ἐὰ 5.0- 
ΠῚ] ΤᾺ σποΐ {ΤΡ Τρ ΠΟΥ" σοηἾ]θο- ὍΠΉΠΥΙς οίΐαση γροζὸ ΒΟΥΊΡΙ, ΠἸΟῚΙ. 



Ὡ12 ΞΕΝΟΦΩΝΤΌΣ ᾿ 

θεν, κατωξ ἄλλειν ἐκέλευσε, καὶ χατακαίειν, οἷς τῶτο ἔργον ἦν͵ 
ὁπόσων μὴ αὐτοὶ δέοιντο" τὸς δὲ ὕσίσος ἐλέλευσε φυλάττειν 
μένοντως τὸς ἀγαγόντας, ἕως ἄν τι σημανθείη αὐτοῖς τὸς δ᾿ 
ἄρχοντας τῶν ἱππέων χωὶ Ὕ ρχανίων χωλέσας, τοιάδε ἔλεξεν" 

“Ἄνδρες Φίλοι καὶ σύμμαχοι, μὴ ϑαυμάξητε, ἔφη, ὅτι 
ἐἐ πολλάκις ὑμᾶς συγχολῶ" " χωινὰ γὼρ ὄντα ἡμῖν τὰ παρόντα 
“φολλὼ οὐτῶν ἀσύντωχτά ἐςιν᾿ ἃ δ᾽ ἂν ἀσύνταχπω ἦ, ἀνώγκχη 
“φζαῦτω ἀεὶ πράγματω παρέχειν, ἕως ἂν χώραν χάξζῃ. Καὶ 
“νῦν ἔς! μὲν ἡμῖν πολλὰ τὼ αἰχμάλωτα χρήματα, καὶ ἄνδρες ἡ 
ἐς ἐπ᾽ αὐτοῖς" διὼ δὲ τὸ μήθ᾽ ἡμᾶς εἰδένωιν ποῖα τότων ἑχάςε, 
“ ἐςὶν ἡμῶν, μήτε τότϑς. εἰδένωι! ὅςις ἑχάξῳ αὐτῶν δεσπότης, πε- 
“ραΐνοντως μὲν δὴ τὼ δέοντο ὃ πάνυ ἐσὶν ὁρᾷν αὐτῶν πολλὸς, 
“ ἀπορᾶντας δὲ ὅ,τι χρὴ ποιεῖν, σχεδὸν πάντας" ἵν ὃν μὴ 
“ὅτως ἔχῃ, διορίσωτε αὐτά" καὶ ὅςις μὲν ἔλωξε σχηνὴν ἔχϑσαν 
“ἱκωνὼ καὶ σἴτω καὶ ποτὼ, καὶ τὸς ὑπηρετήσοντως, καὶ φρωμ- 
“γὴν χωὶ ἐσθῆτα, καὶ τἄλλ᾽ οἷς οἰχεῖτωι σκηνὴ κωχῶς ςρατίω- 
“ἐφικὴ, ἐνταῦθα μὲν ὀδὲν ἄλλο δεῖ προςγενέσθαι ἢ τὸν λαξόντα 
“ἐ εἰδένωι ὅτι τούτων, ὡς οἰχείων, ἐπιμελεῖσθαι δέοι" ὅςις δὲ εἰς 
4 ἐγδεόμενά π8 κατεσχήνωσε, τούτους ὑμεῖς σχεψάμιενοι, τὸ 

ααΐϊθυβ 1ἴὰ ΠΟΡῸΣ] ἀαΐαμηι ογᾶΐ, ᾿ρ51 ααϊθὰδβ πο Θρογεηΐ : δαιο5 “απΐθη αἵ {1 
ἦηι σαδίγὶδ τθυπδηθηΐοβ. ουδίοαϊγθηξ, ααἱ 608 δα ἀπχογδηΐ ργςοορῖί, ἀοπθς 4}}1- 
αυϊά οἷ5 βισηϊποαίαγη οϑβϑὶ : οἵ σοηνοσδῖϊθ ὈΓεΘίθοι 5. δαυϊζιμη οἱ Ηνγοδηΐο- 
ΤΠ, ΠΕ] αΒ 01 ΟγαΠοπομ ΠΆΡΕ : 

“ς Νὰ πη ]ην ΨΟΡῚΒ 511) δίΏ1οῖ οἱ βϑοὶϊ, Ἰηαυϊῖ, ααοὰ νὸς βερὸ σοῆνοοο: 
“( 8} Οὐπι ΓῸ5 ΡΥοδθηΐθβ ΠΟΥ 8 5ηΐ, Θά σιμὴ τα οὐάϊπα αὐδες οαγθηΐ : 
“{ χαδο νογὸ ογαϊπαΐα ΠΟ 5αηΐ, Θὰ ΒΘΙΊΡΟΥ ΠΕΡΌΓΙ [ΔΟΘΒΒΕΥΘ ὨΘΟΘ556 6ϑῖ, ἀΌΠ 6 
“ἐἴῃ βιιμηὶ χιψιθ Ἰοουμη ἀο᾽αῖα πουηΐ. ἘΦ ταμϊα ἰᾶπὶ βαηΐ θομα ΠΟ Ϊ5 
46 Π6|1Ο εαρία, οἱ νἱῖ ργειογοὰ φρῖὶ ἐπ ποδέγαηι ροξεδίαΐθηι υδηογμηΐ : αὰο- 
“ἐ ηϊδηλ νοῦ ὨθαῖΘ Βοῖπλι5. 1081, απ η Πουγπὶ οαδῆτ6 ἠθβίγιη 5[ηΐ, 
«ῃρὰδ ἢὶ πονότο {5 δογιτα συ ιβαι 518 ἀοιηηιιϑ: ἑοὶγ οὃ ὩΟῊ δἀιηοα τὰ 
“ἐ χῃα ἴοβ αυ] Θ᾽ ΘΧ οἷβ ν᾽ θυ οϑί οποία [ἌΟΘΥΘ, βοὰ ΟΙΠΠ65 ἴδ ΔΗ ΙΡΌΓΕ, 
ἐξ αἱ ἀθ5. 56. ἢ οροτίθαξ : σα ρτορίον αδ πὸ ἢχθθ6 511 ΓΟΥΏ) ΠΟΒΙΓΑΓΙΙΠῚ 
“ὁ γαῖϊο, τ08. ἰδία δἰμιρ εἶδ σφε οἱ ργοργία δἰπξ αἰοϊάοπαίο ἀἰβοθγηϊίθ : οἱ 
“ἐ οὑμη χυϊάθηῃ του οΌ ατ Δ]160}}5 Δα δρίαβ 6βῖ, βαι]β δὲ ὀβοῦ θη β Ἰηβίσιο- 
“6 τὰ, δὲ μοί! ητῖ5, οἵ τη] Ἰδίυ 5, οἱ βίγαρα!ᾷ, οἱ αἰϊά νοβῖθ, το άβαηιθ οϑοίουὶβ 
“ἐ φιδυτϑασίτπηίαν οἴ ἴῃ ΤΟΥ συο τ Π Δ }} σομημηοὐὃ ἀθρὶ ροββὶί, πὰς αἱ αυϊὰ 
“6 Δα ἀσοοράδί ΠΟ Οριι5 δδῖ, ὨΪδὶ αἱ 15 4ὉἹ ἐϊίμεῖ παοῖαβ δϑὶ, βοϊαΐ Ποιπὶ 5ιδὶ 
“6 φΕΓΑΠ., Τ᾿ ΠΘΠΆΤΩ 5ῈΟΥΙ ΠῚ, πο Δ 6556: αἱ νερὸ ἴῃ δὰ ἀἰνογς τὰ θουμᾶ- 
“ φυϊα ααῖθι Ρἰθγαάμθ ἀοβαηΐ, νῸ5. [15 Ἰηβρθοῖβ, αποὰ ἀθοβὶ βυρρίβίο, 

ἃ Καινὰ] Ἐ ΑΙ ο ΒἰΘΡ μα, οοηΐτα ᾿ἰδγο- ἀᾶοὺ γ]ραΐθο ΕΠ} ρυφοίοσθηάδι ρΡαΐο. γι 6 
τὰπι ΟΥλΐατη ἤάοπι, ἀαΐ κοινά, φαοα νἱο Ρ. 215.]. 7. 
ἴογβδῃ Ορθγδγιιμλ οἰ ρῖ. Θυδμαθδὴ ἢ ᾿Ἐνδεόμενά πε] ΒέΘΡΠΒΏῈ5 ΒΟ θοηἀσπι 
βϑδῃὸ Ἰοοὶ ταῖῖο Ὠπὶο' Ἰοοϊϊομὶ δἀθὸ ποῖ γὸ- ΘΟ] οἰ: ἐνδεύμενά τὰ, ἂξ τὰ 518 ῬΓῸ τινός. 
Ρυρσπαῖ, πὸ οἱ οὐ ηὸ Ὥγνθολ τ οόσησαο ὥρα νησαίϑ Ἰϑοῖϊο, Πυδπη ΠΡΕΪ ΟΠΠΏ65 ὈΓΦΟ- 
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το ἐλλεῖσον ἐχπληρώσωτε. Ἰ]ολλὼ δὲ χαὶ περιττὸ οἶδο, ὅτ᾽ 

“ἐξξοαν" πλείω γὰρ ἅπαντα ἢ χκατὼ τὸ ἡμέτερον πλῆθος εἶχον 
ὡ: οἱ σολέμιο. Ἢλφθον δὲ πρός με καὶ χρημάτων ταμίαι οἵ 
“τε τὸ ᾿Ασσυρίων βασιλέως κωὶ ἄλλων δυνωςῶν, οἱ ἔλεγον ὅτι 
“ χρυσίον εἴη σωρὼ σφίσιν ἐπίσημον, δωσμός σινῶς λέγοντες" 
«ἐ χρρὶ ταῦτω ὃν κηρύττετε πάντα ἀποφέρειν πρὸς ὑμᾶς, ὅπε 
“ ἂν χωθέζησθε" καὶ φόξον ἐπιτίθεσθε τῷ μὴ ποιῶντι τὸ πα- 
ἐς ρρῳγγελλόμενον᾽ ὑμεῖς δὲ λαξόντες διοδίδοτε, ἱσπεῖ μὲν τὸ 
εἡ "λδν, πεζῷ δὲ τὸ ἁπλδϑν᾽ ἵνω ἔχητε, ἣν τινῶν προςδεηθῆτε, 
« χαὶ ὅτ ὠνήσεσθε. "Τὴν δ᾽ ἀγορὼν τὴν ὅσων ἐν τῷ σρωτοπέδῳ 
“Ὁ χῃρύξατε μὲν ἤδη, ἔφη, μὴ ἀδικεῖν μηδένο, πωλεῖν δὲ τὰς 
“ χαπήλϑς καὶ ἐμπόρες ὅ,τ! ἔχει ἕκοςος πράσιμον" καὶ τοῦτα 
“ διαθεμένος, ἄλλω ἄγειν, ὅπως οἰκῆτωι ἡμῶν τὸ ςρωτόπεδον.᾽" 
Καὶ ταῦτα μὲν εὐθὺς ἐκήρυττον᾽ οἱ δὲ Μῆδοι κωὶ Ὕ ρχάνιοι εἴ- 
πον ὧδε, Καὶ πῶς ἂν, ἔφασαν, ἡμεῖς ἄνευ σᾶ καὶ τῶν σῶν δια- 
νέμδιμεν ταῦτα: Ὁ δ᾽ ὃν Κῦρος πρὸς τῦτον τὸν λόγον ὧδε 
προςηνέχθη “Ἢ γὼρ ὅτως, ἔφη, ὦ ἄνδρες, γιγνώσκετε, ὡς 
ὅτι ἂν δεήση πρωχβῆνωι, ἐπὶ πᾶσι πάντως ἡμᾶς δεήσει; πα- 
“ ρεῖνωι, χωὶ οὔτε ἐγὼ ἀρχέσω ὑμῖν πρώττων Ὡρὸ ὑμῶν ὅ,τι ἂν 
εὗξη, ὅτε ὑμεῖς πρὸ ἡμῶν: Καὶ πῶς ἂν ἄλλως πλείω μὲν 

Μ᾿ » 

«Μαυΐίᾳ οἴὔαῃι ἴογϑ 5οῖο αδο ΞΌρουβίηΐ : ἢὰπὶ Ποϑιϊθι5 Ομλμΐα Γαδ σορίοβι- 
“ἐ ογᾶ αιὰπι ργο πηι! αἀϊπα ποβίτᾶ. Ὑ ἐπεγαηΐ οάϊαπι 8 πὴθ Αϑβυγοσαπι 
“ χορ δογάτησας ἀνῃπαβίαγιηι αἰιϑοβίογοϑ, (αἱ ἀριτ 56 δυγιιηῃι 5 Π δ αγη 6556 
( ἀἰχουυηΐ, ὧδ {θυ {15 αυϊθυβάδην τπθη ΟΠ Ο ΠῚ ΤΔοΙ 65 : λα Ρ6Υ ργϑοο- 
“ς πρη πηρεγαίθ, υ βίῃ. δα νοὸβ οὐηηΐα ἀδίθγαηϊ, ΠρΙοσπτιθ. σΟμ ΘΘ οΥ {5 : 
(ὁ ρὲ τογγόγϑηι οἱ ᾿ποαί6 αὐἱ, ααοά τη ρογαίαμη οϑέ, ΠΟῺ ἰδοθυϊε Σ νῸ5. ΔΘ 
ἐρᾷ οὔπη ΔοσσθοΥ 15, ἀπρίππι 4 άθπὶ δα, ρΘ "1 βἰταρ] απ) ΟἸβίΙ θ 16 : 
“πὸ παθϑαί!8, 51 4015 νο 15 ργοίθγοὰ ρα Γπδυῖῖ, ἀπ ὃ αἰ δ Θιηογα 
“ς ροβϑιιῖ5. Ἐογυμα νογὸ σαϑβίγθηβθ, ἱπααϊί, ᾿γθθοοηΐθ [8 πὶ νοῸ6 δή ]Ἰοἰίθ," οἱ 
“ἐπρπῖο νἱοϊδί, ἀταιι6 σα ρΟη65 ἃς Πηθγοαίογοα ὉΠ δηΐ ΠΊΘΓΟΘ5 Βα 16 5885 
“ γι ια5. τὐὶ νϑη!άουϊηΐ, 1185 δα νομαπέ, ααὸ οαϑίτα ποϑβίχα 51πΐ 
“ἐἸγραποηίϊα." Ἐπ Πδρο 1} αυϊάθχη 5ἰδίηι ρ6ὺ ργεθοοποιῃ θαϊοθθαπί : Μεαϊ 
νοτὸ εἰ Ηντοδηῖ, Ὅιο μϑοίο ποβ, ἰηαυϊαηΐ, ΔΌ5αι6 ἴθ ἂς [αἷθ ἤφος ἀἰβίγ!- 
Ὀπογππυ ἢ Οὐντιιβ ἀυΐοπι ἢ δθο ἡρδογίην νουθα ἰἰὰ Θχοορι: “΄ Εδπο νοϑίγα, 
(6 γίτῖ, βοηίοθηξία 681, ἱηαμῖέ, αἱ ααϊοχαϊα ἑαπάίοης πονὶς ἀρϑηάαμη [που τ, ΓΘ ΡΝ 
“ ρῃπηῖθιθ ΠῸ5 ΟΠΊΩ63 ἱπίθυθϑϑθ οροτίθαί ἢ Θαμ6 561}8 ΘΡῸ (8 οἴηγτΒ δὶ πα ν ΟΡ 5, 
ἐς ἈΘΘΏΒ ΡΓῸ ΨΟΠΙ5. ατποα πι505 ᾿οβίδί, Πρατι6. νοβ, ργὸ ποθὶ8} ἘΠ αιδπδηι 

βίαπέε, ἰσσο ποπ τηουοηάα οϑί, συγα ἢ 8}}} οὐαί, Ἐίοη. ϑιορμδηιβ, Τοαποίαν 5, 411, 
51: ἴῃ δὰ υἱῇ!, κ᾽... ἀαηΐ κηρυζξάτω. Βοά Ἰοοὶ᾿ γα ο ποθίχα μα 
"8 Τὴν δ᾽ ἀγορὰν, ὅ.0] ὙἹάδ ε15 αι: ποία- βου ρίαγα), οὐπηϊηὸ {Πἀρὶδ : ἀμ ΡΘΏ]Ὸ 

ΥὙἱΠΊΠ, 0. 2, ν. 119, οηΐο αἀϊχογηΐ, Ὁ ταῦτα ἦν κηρύττετε “- 

Ῥ Κηούξατε!ϊ 516 ορί πη ΜΗ͂, Βοδ], οἱ' ἠροιησῶ, "ἡ ταῦτα μὲν εὐθὺς ἐκήρυττου, 
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“ σράγματω ἔχοιμεν, μείω δὲ διοπραττοίμεθω, ἢ ὅτως . Αλλ᾽ 
“ὁρῶτε, ἔφη" ἡμεῖς μὲν γὰρ διεφυλάξαμεν ὑμῖν τάδε, χαὶ 
ἐς ὑμεῖς ἡμῖν ἐσιςξεύσωτε χκωλῶς διαπεφυλάχθωι ὑμεῖς δ᾽ αὖ 
""διανείμοατε, καὶ ἡμεῖς πιστεύσομεν ὑμῖν κωλῶς διωνενεμκηκέ- 
ἐγ! χαὶ ἐν ἄλλοις δὲ γε οὖ ἄλλο τι ἡμεῖς πειρασόμεθα κοι- 
ἐἐ γὸν ἀγωθὸν τράττειν. Ὁρᾶτε γὼρ δὴ, ἔφη, νυνὶ πρῶτον, 
“ ἵσσοι ὅσοι ἡμῖν πάρεισιν, οἱ δὲ Ὡροςάγονται τότες ὃν εἰ 
“ μὲν ἐάσομεν ἀνωμξάτες, ὠφελήσϑοι “μὲν ἐδὲν ἡμᾶς, πράγ- 
ἐματο δὲ πωρέξεσιν ἐπιμελεῖσθαι ἣν δ᾽ ἱππέος ἐπ᾽ αὐτὸς 
“χατοαςτήσωμεν, ἅμοω πρωγμόάτων τε ἀπαλλωγησόμεθα χαὶ 
“Ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς προςθησόμεθα. ἘΠ μὲν ὃν ἄλλος ἔχετε, 
“ἐρἷς τισιν ἂν δοίητε αὐτὸς, μεθ᾿ ὧν ἂν χωὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον 
“ (εἴ τι δέοι) ἢ μεθ᾿ ἡμῶν, ἐκείνοις δίδοτε" εἰ μέντοι ἡμᾶς βέ- 
ἐἐ λεσθε πωραςάτως μάλιςω ἔχειν, ἡμῖν αὐτοῖς δότε. Καὶ 
“ἐ γὼρ νῦν ὅτε ἄνευ ἡμῶν προςελάσωντες ἐχι»δυνεύσωτε, πολὺν 
“ἐ μὲν Φόξον ἡμῖν παρείχετε μή τι πάθητε, μάλα δὲ αἰσχύ- 
ἐέγεσθωι ἡμᾶς ἐποιήσατε ὅτι 6 παρῆμεν ὅπϑδ περ ὑμεῖς" ἢν 
“δὲ λάξωμεν τὸς ἵππες, ἐψόμεθα ὑμῖν" χῷν μὲν δοχῶμιεν 
“ὠφελεῖν πλείονω ἐπὶ τῶν ἵππων συναγωνιζόμενοι, ὅτω προθυ- 
“ μίως ἐδὲν ἐλλείψομεν" ἣν δὲ πεζοὶ γενόμενοι δοχῶμεν χοωιριω- 
“φέρως ἂν παρεῖνωι, τὸ χωτωξῆνοι! ἐν μέσῳ, χωὶ εὐθὺς πεζοὶ 
“ὑμῖν παρεσόμεθα" τὸς δ᾽ ἵππος μηχανησόμεθω οἷς ἂν παρα- 

ἐς ΠΠ]ἃ ταῦθ ΗΪιι5. ΠΑ ΓΕΥῚ δι μλ5 ΠΘΡῸΚΙ, οἱ τηϊηϊ5. οἰδοία, αἰιὰπῃ ἰδιὰ Ὁ 
«Αἴ ν]άείθ, αἷΐ : ὯῸ5. ΘηΪη ἢδθο νΟθῚ5. Οἰιϑι αν] Πλι155 δὲ νῸ5. ογθα ἰδεῖ. ἃ 
ἐς ὩΟΟἷ5. 6556 γοοίὸ οπβίοα ἃ Σ νῸ5 γϑιὺ ν]οϊβδίχη αἰ ΓΙ θη] 6, Θὲ 05 ΓΘ ΘΠΊΙΝ 
«( ψοὈ} 15, τθοίὸ νὸς αἰβίγ θα 55: ἃ 0 ΠῸΒ ΤΣ βὰ5 1115 ἴῃ γΘῸ15 ΟΡ σατὰ ἀαὈ ητις 
(ἃ αυϊἀάδπι, ἴῃ σοπηασηθ Ῥγοϊαζιγιιη, ρϑγασασηιβ. ὙἸἀθῖθ θη, αἷϊ, 
(ἐμῆς μχϊηγὰηι ατιοῖ ΠΟΌΪ5. Ῥαυτπιὶ δαβίμξ θαι], Ραυί δἀἀιισδῃτιγ : ἢῸ5 
“ἐ αι [ὰ 51 το πα πθηλι8. αἴ ΠΘη1Ὸ Ἰηδιθαῖ, ποθ αυϊἀηϊαηι ΠΟΪ5 ᾿χοάε- 
« γηηΐ, δῇ Ὁ σαγδὴι 115 πηροπήάθηάαγη πΟρο απ ΠΟ Ἔχ ἰ θϑθπΐ : βίη 6 6}- 
(ἐ τὀθ5. δἷβ. ΠΠΡΟΠΘΙηϊ5, δ άθιη οροχᾶ ἴππὶ ΠΘΟΌΓΙ5. ὨγΟ]ΘσΕΙ5 ΠΠΌΘΥΑὈΙπλπγ, {πὶ 
ἐς νισίαμη. ΠΟΌΙ5 0515 ΔΟΟΘΒΒΙΟΠΒΠῚ ἰδοϊθιητι5. Αἰααΐ δὶ ἈΠ βιιηΐ, 411 1|}115 ΘῸΚ 
“ἐ ἀρε5, δὲ αυϊθιυβοιπὶ (51 515 ΟΡ5}) Ρογίσϊα Πθοπι ὰβ αἀθαῖῖδ, ασὰμ) ΠΟΌΪ5- 
“ἐ ρα, πϊηλίγεηι {115 608 ἀδΐδ : 51 ΠΟΒ ἰπ ῬΥΙΠΪ5. ΔΌΧΙ αΥῸ5 4 αἰ ν θ]5 ργφθ- 
(ἐ (ὃ 5᾽πΐ παῦογθ νυ} 15, ΠΟΙ. δὸ5 ἀαἴθ. Ἐοπίμ πιοαὸ οὐπιὶ αἱ λοβέδα 
“ἐ ἈΌ5αϊ6 ΠΟΌ]5 ριον οί, ὈΥΣΘ ἢ] ἀἰδουιπηθπη Δα γΘΕῖ5, μηδ τ πὶ ΠΟΡῚ5. ἡπο Ὁ} 
(ἐ Ἰη] Θοἰβιῖβ, πὸ απ δάνουβὶ ν 5. δοοϊηογοῖ : αἴαιιδ οἰ πὶ παρα ΠΟ ὶς 
ἐ ΡΌΘΔΟΥΘΙῚ ἱποιιβειβεῖβ, ααα 101 ποη ἀθββθηαβ, ἘΠ] νὸ5 ασαὐογαΐϊδ : νϑυὰπι 
ἐξ 51 Θήϊιο5 ΠΟΙ ΡΊΘΉγι5, ΒΘΟΙ ΕΣ νῸΒ ΒΌΠΙΙΒ 9. ἃς 851 αυϊάρηι πὰ υοδίδοιμηϊι ΘΧ 
(ἐ ραΐϑ ῬτΡΊ Δ 5. ΠγΔ]ΟΥῚ τιβ] 6556 νἹἀθἰ πλὰν, ον ἰτὰ 56 γῈ25 μαθοί, ἵμοΐδ- 
“ἐγ τι αἰαοτιταἴο πὴ ποβίγαιῃ πη] πιὸ ἀοβι ἀθγθῖβ : βἰη ρϑή ϊθ5 οὐπι ἤτογίπηιι5 
“ὁ ρρρονγίπηϊὼὰβ νΟ 5 ἀαίαταγὶ ν ἀθαμλν, ργοοϊνο ἔπους ἀθβοθηάθγο, δίαξπ:- 
ἐξέ ΄ὰρ σαρὴ νοθὶ5 θα ϊο5 Ἀἀθυ πηι : ΘΟ 5. δθΐοην σπῖθι5 ἰγαάαπηι5, ΘΧΟΟΡΊ- 
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“ἐ διδοίημεν." ὋὉ μὲν ὅτως ἔλεξεν" οἱ δὲ ἀπεχρίναντο, ᾿Αλλ᾽ 
ἡμεῖς μὲν, ὦ Κῦρε, ὅτε ἄνδρας ἔχομεν ὃς ἀναξιξ άσωιμεν ἂν 
ἐπὶ ξὸς ἵωπος τότες, ὄτε, εἰ ἔχοιμεν, σῦ ταῦτω βϑλομένε ἐκ 
ἂν ἄλλο ἀντὶ τότων οἱροίμεθα. ἹΚαὶ νῦν, ἔφωσων, λωξὼν τὰς 
ἵωπες, ποίει ὥπως ἄριςον δοκεῖ σοι εἶναι. ᾿Αλλὼ δέχομαί τε, 
ἔφη, χαὶ ἀγαθῇ τύχη ἡμεῖς τε ἱππεῖς γενοίμεθα, καὶ ὑμεῖς 
διέλοιτε τὼ χοινό. ἸΠρῶτον, μὲν ὧν, ἔφη, τοῖς Θεοῖς ἐξαιρεῖτε 
ὅ,τι ἂν "οἱ μάγοι ἐξηγῶντοωι ἔπειτω δὲ Κυαξοῖει ἐξέλετς 
ὑποῖ ἂν οἴησθε αὐτῷ μάλιτω χαρίζεσθωι. Καὶ οἱ γελάσαν- 
τες εἶπον ὅτι γυναῖκας ἂν καλὰς " ἐξαιρετέον εἴη. [υνοῖκάς 
τε τοίνυν ἐξαιρεῖτε, ἔφη, καὶ ὅ,τι ἄλλο ἂν δοκῇ ὑμῖν. 
δὼν δὲ ἐχείνῳ ἐξέλητε, ὦ Ὕ ρχάνιοι, τὸς ἐμοὶ ἐθελεσίδς τότες 
ἐπισπομένδς πάντας ἀμέμπτος ποιεῖτε -εἰς δύνωμιν. Ὕμεϊς 
δ᾽ αὖ, ὦ Μῆδοι, τὸς πρώτος συμμάχϑε γενομένες τότϑς τιμᾶ-, 
σε, ὅπως εὖ βεξολεῦσθωα, ἡγήσωντωι ἡμῖν φίλοι γενόμενοι. 
'Νείμοατε δὲ πάντων τὸ μέρος χαωὶ τῷ πωρὸὼ Ἰζυωξάρος ἥκοντι 

δ’ ταθιπιυ5.) Οὕγγιδ ἰὼ ἱππο πχοάσμηι Ἰοοιίαβ 65 : 11 δαΐθηι γοϑρομάθγαηΐ, 
Ατποβ Ογγθ, ποαμθ νἷγοβ μα θιηυ5, 6105 Θα15 Ὠΐδοο πη ροηδηλι5, ΠΘ6116, 5] 
ΠΆΡΘΥΘΠΊι5, οὔτ τὰ ἤδθο ν6]15, δὰ 115. ψμώ υοἶϊο8 ρυϑοίεγγθιηιβ. Αἴαυα 
δὐθὸ πυης, ἱπαυϊαηΐ, Θα05 δοοῖρα, οἱ ααοά ἘΡῚ ορίϊγασπι ἰαοία νΙαείμν [Δο]- 
ἴο: Ἐρο νεγὸ δοοῖρῖο, ᾿παυτ, δἀθόσιθ πο59 αποα ΠΧ ἰδυβίάηαιιο 5, δῇϊ- 
αἴαηλιῦ ΘΠ υΪ65 ; οἵ νοϑ, 4186 σογητ πη 5υηΐ, ἀἰντἀαι 15. Α΄ ρυϊμηλ 4]- 
ἄθπη, αἷΐ, 4115. βθοθύηθ ἡυοάοσιπαιθ ΠΙΔΡῚ 86οογπϑηίμηι ῬΥΘΟΒου ρου ηΐ : 
ἀεϊησὸ Ογαχαιὶ 56} ]ρ᾽(6, 4ε6 ΄αδα 56] ρσ ΓΗ 5 τπαχί πὸ γθπλ σγαίδπι νῸ5 ἱρβὶ 
ἰασίαγοβ. ἀγθϊχαγηϊπὶ. ἘΠῚ 1] γἶβα ἰαςίο, τ] ]Π]ΘγῈ 5 [ογηοβαβ λμῖς ἀοΠσθηάαβ 
αἰεθαηΐ, ἘΕγρὸ οἱ τη ]1ογθ5, ἰηαυϊ, ἀθ! στο, οἱ ααϊἀαυϊα Αἰ νΟὈΪ5. νἰβαη) 
ποσί. Ῥοβίθα νογὸ αυᾶχῃ 1} 5ε! σου ῖ5, Η γγοδῃ!!, ἰαοϊ6, φασηΐιμη ροίοβίῖ5, 
τ ομηηθ5 Πἱ ΝΙΘαϊ, 4αἱ 26 υἱἱγὸ 5οαισ σαηΐ, 11 μαθοδηΐ φαοά ᾳαργδηίαν. 
τ νοβ ἴΐθηι, Μϑαϊ, ρυϊπηοϑ ἤο56 6 ΞΌΟΙΟ5. ΠΟΒίΓΟ5. ΠΟΠΟΥΪΌΙ5 ρυ ΘΠ 5616 Οὐ Πἃ- 
ἔθ, απὸ τοί 56. σοηϑ0} 1556. ὙΘΌ 115 5.115 ΘΧΙβ  πθηΐ, οὐ τη ΠΟ 88. 56. ΔΠΉ]ΟἸ 120 
᾿δΟυησογθηί, ἘΠίδπὶ ἀ6 ομηηῖθιι5 ραγίοπη πυηίϊο {ἰθεϊτ6 αα! ἃ Ονάχανο. 
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Ἔχει- 

ἃ. Οἱ μάγοι ἐξηγῶνται)] ἩΘΒΥΟ 5. 8 γο- 
δῖα Μάγον. Τὸν ϑεοσεβῆ, τ ϑεολόγον, καὶ 
ἱερέα οἱ Πέρσαι οὕτως λέγωσι. ϑυϊ4ὰ5. [{]- 
ἄτη, φιλοσόφως καὶ φιλοθέως 60 Ποτηΐηα ἀριιά 
Ῥεγβαβ ΔρΡρΘΙ Πανὶ ἱγαά!, Μαρὶ ὨΘΙΏρΡΟ 
εἶγοα Ποογάπη οὐ ρος ἰδδι τη ογὐδηΐ 
ΘΟΘΙΡΘΗ͂ ; τϑρότῃ βΡορυυτηάιι6, 4110 ΤΠ) 6115 
αὐυΐδηϊθ τῖσαι. οοϊδηά 5 οὐαί, απο ἀοηᾶ 
5 ΠΣ} 5. γαπέ {ἰδυισπάα, ἀοοουθαηί. Εΐ 
οὐϊπλ ΤΠ ΠῚ8 πος ΟὈΐγοηΐ, ἐξηγεῖσθαι ἀϊοο- 
ὈΔΠΓΌΣ, ὈΓῸ ἐμφατικωτέρᾳ γΘΥΌΙ Ὠ119 δἰ σα ἢἰ- 
βοαίίοηο, απῷὰ (ἀξ ἰῃ ϑοίνοιἐθ αὐ Εἰροι. 
το μερὶ Υ, 427, Θχροπίιυν διασάψησιν ϑείων 
τη ήϊ 

ἢοο Ῥοίδβιπηληλ ποίαϊ, ϑδογα ἄορεγο, Ἠ1}8- 
ἰεγὶωα ΘΠ ΟΥΎαΥ 6, οἱ βαρ. οοχμχηοάὰὲ ἰγτϊθυὶ 
Ῥοϑβϑιὶί, {0}. 1, 18, Θεὸν ὀδεὶς ἑώρακε πώποτε" 
ὃ μονογενὴς ἑιὸς, ὃ ὧν εἰς τὸν κόλπον τῇ πατρὸς, 
ἐκεῖνος ἐζηγήσατο. 

᾽Ἐξαιρετέον εἴη] Βίορῃδηι5. οὐ Θὰ πο]ἃ- 
νἱὰΒ. ΟΧΙΠΘΗΙ, ἐξαιρετέον ἂν εἴη. ἱγυμηαιιθ 
Δ 6 η τηράϊδηη νοουϊαμ) Πρ τΟ 586, ΟΧ 
ποίὰ εἰ αὐήὲχὰ ᾿ἰααοί. Ῥαυνίου]ᾶ, βαμὸ 
ἰδίὰ, Ὀ]5 πος ἴῃ Ἰοοο Ῥοβι (ἃ, πιβ]γὃ ΟΡῸΒ 
οδί : ἰροη5 αααο Μ δα ΒΟΑΙ. οἱ οαϊῖο- 
ποπὶ Εν. σοοιία9 511π. ἴῃ 4αϊθτι5 ἄν δηΐθ 
εἴη ΟῚ σΟΙΏΠΥΟΙ 

πδίεαί, ἘΤΡΠ8615 δυο θα, αὖ γϑυθαπι 
2 Ἐ' 
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ἀγγέλῳ, αὐτῷ τε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτῷ χωὶ συνδιωμένειν δὲ 
παρακολεῖτε, ὡς χωὶ ἐμοὶ τῦτο συνδοχῶν ἵγω καὶ Κυαξάρει 
μᾶλλον εἰδὼς περὶ ἑχάςο ἀπωγγείχη τὰ ὄντα. Πέρσαις δ᾽, 
ἔφη, τοῖς μετ᾽ ἐμδ, ὅσο, ἂν περιττὸ γένηται, ὑμῶν χωλῶς 
χατεσκευοσμένων, τοῦτα ἀρκέσει" χωὶ γὼρ, ἔφη, μᾶάλω πως 
ἡμεῖς ἐκ ἐν χλιδῇ τεθράμιμεύω, ἀλλὰ χωριτικῶς" ὥςε ἴσως ἂν 
ἡμῶν κατωγελῴητε, εἴ τί σεμνὸν ἡμῖν περιτεθείη᾽ ὥςπερ, ἔφη, 
οἶδο ὅτι πολὺν γέλωτω ὑμῖν πιωρέξομεν χωὶ ἐπὶ τῶν ἵππων χο- 
θήμενοι" οἴμωι δὲ, ἔφη, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς χωταπίπτοντες. 
Ἔχ τότ οἱ μὲν ἠεσωῦ ἐπηὶ τὴν διαίρεσιν, μάλω ἐπὶ τῷ ἱῶπι- 

χῷ γελῶντες" ὁ δὲ τὸς τοξιώρχος χωλέσας, ἐχέλευς τὸς ἵππες 
λομξάνειν, κωὶ τὼ τῶν ἵππὼν σχεύη, καὶ τὸς ἱπποχόμος, καὶ 
ἀριθμήσαντως λαξεῖν κληρωσωμένος εἰς τάξιν ἴσος ἑχάςοις. 
Αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν, εἴ τις εἴη ἐν τῷ ᾿Ασσυρίων 
ἢ Σύρων ἢ ̓ Αραξίων ςρωτεύμοωτι ἀνὴρ ὅϑλος, ἢ Μήδων, ἢ ΠΠ|ερ- 
σῶν, ἢ Βαχτριωνῶν, ἢ ἹΚαρῶν, ἢ Κιλίχων, ἢ Ἑλλήνων, ἢ ἄλλοθέν 
ποθεν βεξιοσμένος, ἐχφωίνεσθωι. Οἱ δ᾽ ἀκόσοωντες τὸ χηρύγμωατος, 
ἄσμενοι πολλοὶ. προςεφάνησον᾽ ὁ δὲ, ἐχλεξάμενος αὐτῶν τὸς 
τὸ εἴδη " βελτίςες, ἔλεγεν ὅτι ἐλευθέρος αὐτὰς ὄντας δεήσει ὅτ'- 
λω ὑποφέρειν ἃ ἂν αὐτοῖς δίδωσι" τὼ δὲ ἐπιτήδειω ὅπως ἂν ἔχω- 

νϑηϊ, ταὶ ἰρ5ὶ, (πὶ 118. 4105 58 θη} Βαθέ ἴα 6 οἰϊᾶπη πὰπο Οὐϑθογαῖδ τις 
ΠΟὈΙδουμα πιαποαΐ, [ἃ ααοα οἱ τ ΠῚ Β᾽ 2} ργΟθαΥ] ἀοῖέο: αὐ οὐπη γτϑοι ὃ 
δηραϊα ᾿πἰ6  ἰΘχουῖ, νογὰ ΟΥ̓ ΧΆΓΙ ΓΘΠ ΓΙᾺ ροϑϑὶ, Θυβ15 δι 61, αἰΐ, αυϊ 
ΤΏΘΟΠ) διΐ, (ποι νΟΡῚ5 ὈΥΘΘ οΪαγὸ Ἰηβίγιιοιβ Βιιρουβίηΐ, θὰ ϑυβηοϊθης 
ααθΡ6 ποβ8, ἱπαυῖῖ, ἴῃ ἀθ "5. πο δαμπιοθην ΘΟ. ΟΔΕ βυηι5, 56 αἰγὶ ας 
ΓΕΘΕΟΟΙΠ) Κι γη1δ τη ΟΓῈ : ᾿ίϑαιΒ ΠῸ5 ἰογία 5518. ΘΕ! τη ἰρν 5.556 118, 851 (1 ΒΡ [6 1- 
αἸάϊιι5. ΠΟΡ15 δας θογθίυν : σα! ἐαϊαγυμη βοῖο, παῖ, αὐ δα 5. Ἰηβι ἀθηΐος 
ΤΠ] τ πὰ νΟὈ]5 Υἰδαπη ΤηΟν ΘΑ Πι5 : οἱ ἐογξαδϑὶδ, αὐ ΔΥΘΙ ΓΟ, αἷΐ, θεῖα ῃ} ἴῃ ἴδ Ὶ- 
χάγη ἀθοϊρηΐοβ. 

ϑοσπησὰγῃ μος ἢ ἂα ργωαάω ἀἰϊνιδιοηδθη δοσοββόγθ, ἀθ ϑααϊΐαίαι πος δά- 
τποα πὶ τ ἀθηΐοβ : οἱ Ογψγμβ ἀγοθβϑὶτβ ΘΟ ου ππὶ ᾿γυεθίδοςβ ργεθοθρὶΐ θάθοβ. 
τὶ γθοιρουθηΐ, οἱ ᾿πβίΓαπηθηΐα δαιϊιθδίγια, ΟΠ ΘΠ ΒΟΠ ΡῈ ς οἱ ΠΙΠΗΘΙῸ φολαϊρης 

υ ἰηἴ0 608 ἀσοΙρογθηΐ, ρᾶγ65 υἱαεἴϊοοί πὶ ἰίξιηι β᾽ Προ μὰ πη θγο, ααὶ δουὃ 
ΘΟΠΟΥ σαΐηιθ οὔνθηϊγθηῖ. ἴρβα οεϊαιη Οὐτῖιβ ΒΘ ΡΥΘΘΟΟΠΟΠῚ ὈΓΟΠΙΠ τὶ 
πιβϑὶτ, αὐ 51 αυοα ἴῃ Αβϑυτίογαμι, δὰ ϑυγογιμη, αὐ Α γα ΘΧϑγοϊξι πιαηοὶς- 
ΡῬἴαηι οββοῖ, νοὶ ὁ Μοραϊᾷ, νοὶ Ῥεγβᾶ, νεὶ ἑεγγά Βαοιαηᾷ, νοὶ] ΟΥᾷ, νεὶ (Ἱ]}- 
οἰᾶ, ν6ὶ Οτεοϊᾷ, νεὶ αἰϊαπὸ νὶ ἀραποίαμι, 586. σοπβρίοἰθπάϊμ ὌΧ ἢ ογοί, 
Ηοο διυΐοπι διιάϊτο ργδθσοηΐο, ν}{| 56 ΠΠθομτθυ ἴῃ ὀοηδρθοίαπη ἀδάθγο: οἱ {Π|6, 
Ομ ΘΧ ΘΟΥτΙπὶ Πυ ΘΟ 56 θριβϑϑῖ, αα] [ΟΥπγδ, Ὀγρβι θα, 115, ΠΡ σὶ τη [απὶ 
Θδϑϑοηῖ, ἅγια 6556 σοβίαησα Οἰχὶξ, αὐ 0515. αἰδίογιια ΟΥΑΙ : 510] δυιΐθη ΟΌΓΩΣ 

" 

᾿ 

ἃ Βελτίςς) Κὰ ᾿ιοιπιποϊανὶαβ εἰ ΜΙΝ. Βοάϊ. χῆθὴ ταὶ φυϊάρι νἱἀθίαν ἃ ϊθγσῖο φυο- 
ΙΘΡΠαμῸ5. ἀαΐοπὶ οἱ Δ} ἀδὰΐ καλλίςς. ἄδτὴ Ργοίοοϊαμι, 4αἱ τὰ εἴδη βελτίςες, ὈΘν 
Ῥαγυγῃ τοΐοσί, υὔτο τηοο Ἰθραβ, ΕΤΟΟ ἐῷ- καλλίςυς, ΠΟΥ ΓΟΙΘΤΙ τοῖα, 
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σιν, ἔφη αὐτῷ μελήσειν. ἹΚαὶ εὐθὺς ἄγων Ὡρὸς τὸς ταξιάρ- 
χβς, συνέςφησεν αὐτός" καὶ ἐχέλευσε τὼ γέῤῥα καὶ τὰς " ψιλὼς 
μαχαίρας τότοις διδόναι, ὅπως ἔχοντες σὺν τοῖς ἵπποις 
ἕπωνται; κωὶ τὰ ἐσιτήδειω τότοις ὥςπερ καὶ τοῖς μεθ᾿ ἑαυτῦ 
Περσαὶς λαμβάνειν' αὐτὸς δὲ, τὸς ϑώρακας καὶ τὼ ξυςὼ ἔχον- 

σας, ἀεὶ ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχεῖσθαι" καὶ αὐτὸς οὕτω ποιῶν κατῆρ- 
εν" ἐπὶ δὲ τὸς πεδὸς τῶν ὁμοτίμων ἀνθ᾽ ἢ ἑωυτῇ ἕκαςον χοαθιςά- 

νῶν! ἄλλον ἄρχοντα τῶν ὁμοτίμων. 
Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτω εἶχον. Τωξρύας δ᾽ ἐν τότῳ παρῆν 

ὁ ̓ Ασσύριος, πρεσξύτης ἀνὴρ, ἐφ᾽ ἵπῶθ, σὺν ἱππικῇ “ερωπείᾳ" 
εἶχον δὲ πάντες τὸ ἐφ᾽ ἵππων ὅπλα. Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῷ τὰ 
ὅσλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι, ἐχέλευον παραδιδόναι τὼ 
ξυςὰὼ, ὅπως χκωτακαίοιεν ὥςτωερ χαὶ τἄλλα. ὋὉ δὲ Τ᾽ωξ ρύας 
εἶπεν ὅτι Κῦρον πρῶτον βόλοιτο ἰδεῖν" καὶ οἱ ὑπηρέτοωι τὸς μὲν 
ἄλλες ἱππέας αὐτᾶ κατέλιπον, τὸν δὲ Γωξρύων ἄγδσι πρὸς 
σὸν Κῦρον. Ὁ δὲ, ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν ὧδε. ““ Ὦ δέσ- 
ἐἐ ποτῷ, ἔγω εἶμι τὸ μὲν γένος ᾿Ασσύριος" ἔχω δὲ κοὶ τεῖχος 
“ ἰσχυρὸν, κωὶ χώρας ἑπάρχω πολλῆς" καὶ ἵππον εἰς χιλίαν τῷ 
ἐς «φῶν ᾿Ασσυρίων βασιλεῖ πωρειχόμην, καὶ Φίλος ἦν ἐκείνῳ ὡς 
“ μάλιςα" ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος μὲν τέθνηχεν ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀνὴρ ἀγαθὸς 

ζαϊυγαμα αἰθθαΐῖ, Γ65 υἱὲ ΠΘοθββατῖαβ πα θογθηΐ, ὅπ] 605 δα ργϑίδοίοβ σοἤου- 
Εἰπα ἀθάμπορηξβ, ἐΐδάδηι σοτητηθη αν! ; οἱ ργϑοθρὶϊξ, αἱ βειΐα ἃς Ρ]Δ 4105 ΘΧ]]65. 
οἷβ ἀατοηΐ, πἰβ αὐ Ἰηβίαοι! οαυϊαίαμη 5οαπεγθηΐαν : αἴαυθ αἱ ΡΓῸ βάθει οοη]- 
τηθαΐμτη, ροσῖπάθ ἃΌ ὑγῸ Ῥδυβ15 51}15, Δοοιρευθηΐ : 'ρ81 νογὸ οολογξζιηι ργώ- 
ἡδοίὶ ἰοτὶοῖβ Παβ  Πάβαιιθ ᾿ῃβίγιοιἹ βθιηρεῦ δαϊῖβ νομθγθηΐυν : δἴαιθ 'ρ56 
Ῥυπηὰπε ἤος ΆσογΘ ΟΥ̓Β115 οβί : ἃ 5ΙΠΡῸΪ 50 ἴοοο μι ἴδοίαμη ἈΠΠηῚ ΘΧχ οὐ- 
αἴπα ὑμοτίμων, Ραάπρι5 4] 46 πυπιοσο ἐζέαϊθην ὁμιοτίμων Θγϑηΐ σομϑι θυ ηΐ. 

Ἐπ ᾿π 5. αυϊάρηῃ το οὐπι 1}}} οοσιραίι οβϑβθηΐ, ἱπίουθὰ αοῦγγαβ Αϑ5γ- 
Υἶυ5, ΒΕΠΟΧ, δαυο νβοῖιβ, οσπ Θη ΒΕ ἰαιηπϊδία δα ογαΐ : σοβία θαηΐ δι Π) 
ΟΠΊΠΟ5 δγιηᾶ Θαϊοϑίτα. Ἐπ 111} φυϊάθεῃ υΐϊθιι5 ἀδίππι ἤος ογαΐ ὩΘΡΌΠΙ τιΐ 
«ΔΥΠΊδ, Τοορογθηΐ, 605 ἢ 51}}1ἃ ἰγαάογθ ᾿ερθαηΐ, αὐ Θὰ ρϑυϊπθ αἴαιιθ αγηια 
ρεθίογα σοι θυγογθηΐῖ, (ἀοῦγγαβ δυΐοηῃ, νο1}6 56 θυ πηὰμ νἹάθγο Ουὐγύχη, αἱΐ : 
᾿ίδαιιθ τη ϊΠἰέγὶ οἐδίογοβ αι! θη ἱρβίυβ οαυϊίο5 γα πιθυπηΐ, οἱ αὐ Ουτιμὰ (ἀο- 
δγγδτη ἀδάυσιηί. [15 υν᾽] Ουτιηλ σοηβροχιξ, ἢ15 νΟΥ]5. υ5115 Θὲ : “6 Εἰ χυϊ- 
“ ἀθτα, ἀοπηΐπηθ, Πα ]Όη6 βὺπὶ Αϑβυταβ: οἱ ΘΆβίθ τ τπηϊταπλ ΠΆΡ 60, οἱ 
“ τορίοπι ἀπηρὶδθ ἀομηΐποῦ : οἱ θαποβ οἰγοϊζοι πλ}}}6 γορὶ ΑΙ βϑυυϊογιηι θχμιθοιο 
“ βοΐδθαπι, οἱ {11} φιξάσπι σαγιις Θγατα, αἴ ἀυΐ τηαχὶμηὸ : 5644. υᾶπαο ἰηίθι- 

ἃ ψιλὰς μαχαίρας) ϑοἰΠοοί, οσρίαϑ : Ἰδγὴ 
ἂδ [8 ἱρβῖ5. δαυϊίθυβ, υἱἱ ποίανιε Τ,θαη- 
οἰανίαβ, ἱπ ἴδγο 5, τωθηξοπθι (οί 9, 
βουία 115 οἱ οορ[ἀδ8 (δ. 

Ὁ ̓ Ανθ᾽ ἑαυτῇ ἔκαςον] ΟΧ ὑμτηα ἴῃ ὈΪ6- 
τίδαι ᾿ἰτί5 ἀδοϑί; ἀὕυάτη ἰτηθη ϑίορια- 
πὸ οί ΤΟΊ ΠΟΙ αν 08, βῖνο σοηϊσοίτγα. εἶν» 

γοου8 Δ]1ΟὉ} 8 ΘΧΘΙΡΙΔ 15 ποίου (αΐ8 
ἔγϑί!, γϑοϊἃ γϑροβυῖβθο υἱάθηΐανυ. Ἐδι) 
δηΐπῇ Ἰοοὶ ταίο ροϑβίυ]αί, οἱ Τ)υϊεἰρἼνιι8 οὐἱ- 
δὼ. ἴῃ γΟΥΒΙΟη6 ϑὰἃ δρηοϑοὶς : αἱ ΡΥῸ 88 
χυΐδηιο αἰδιίγη, ὅτο. 

ὁ Τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλεῖ] 8.1}. «ΝΌΥΙρ 7980- 
γον ἦρθ 00 νἱάθδ 515,0. 171. 
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“ὧν, ὁ δὲ "παῖς ἐκείν τὴν ἀρχὴν ἔχει, ἔχθιςξος ὧν ἐμοὶ, ἥχω 
“σρός σε, καὶ ἱκέτης προςπίπτω" χαὶ δίδωμιί σοι ἐμοωυτὸν ὅϑλον " 
“ς χαὶ σὐμμοχον; σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτὅόμωι μοι γενέσθωι" 'χαὶ ποῖ- 
“ δὼ ὕτως ὡς δυνατὸν σὲ ποιὅμωι. ᾽Αποις δέ εἶμι. ἀῤῥένων 
“ χοαΐίδων. Ὃς γὼρ ἦν μο;! μόνος χωλὸς, ὦ δέσποτα, χωὶ ἀγα- 
“θὸς, χωὶ ἐμὲ φιχῶν καὶ τιμῶν ὥςπερ ἂν εὐδωίμονο. πωτέρα 
“σαῖς τιμῶν τιθείη, "τὅτον ὁ νυνὶ βασιλεὺς οὗτος, χωλέσο»ν- 
ἐέχος τῷ τότε βωσιλέως, πατρὸς δὲ τῷ νῦν, ὡς δώσοντος τὴν 
“ υγατέρω τῷ ἐμῷ ποιδί' (ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψάμην, μέγα 
ἐς Φρονῶν ὅτι δῆθεν τῆς βωσιλέως θυγωτρὸς ὀψοίμην τὸν ἐμὸν 
(ς υἱὸν γομέτην) ὁ δὲ νῦν βασιλεὺς ἐπὶ ϑήροων αὐτὸν παραχα- 
“λέσας, καὶ ἀνεὶς οὐτῷ σηρᾶν ὀνὰ χράτος, ὡς πολὺ χρείσσων 
ἐἐ αὐτῷ ἱππεὺς ἡγόμενος εἶνω!" ὁ μὲν ὡς Φίλῳ συνεθήρα" φα- 
“ἐ γείσης δ᾽ ἄρχτο, διώχοντες ἀμφότεροι, ὁ μὲν νῦν ἄρχων ὅτος 

(ς (ρβοίπ5 116 ἃ ν Ὁ ]5 οὐαί, νἱν δϑαηπδ Κογέϊβ εἰ Ὁσησβ, {Πάβαιιθ ἢΠ15. ΣΘγαπ 
(ἐ γηοάὸ ροῦταν, ΤΠ} ΟἸββί πγτι5. ΠῊ1Π1, δα 16 νϑηϊο, οἵ δὰ ρϑπαᾶ ΕἸὈΪ ΞΌΡΡΙΟΧ 

ἐκ 8666 ; ἰταάἀδαμο πγ6 {101 βαυναχη οἱ Ὀ6}}} βοσμιηι, αὖ ἴ6 ΤΟΡῸ υἱ Π16 υἱεΐ5- 

.» 

ἐς φΑΥῚ5 9 τ 6 ργῸ 60 80 ροβϑδαπι ἢ πη ἡμὴ ἀἀορίο. Νάπι {18 ταϊῃὶ δβῖ 
ἐς ὕαῃὰ ῬΥΟΪ65 πιάβοιΐα. (ξθηι ϑηΐπτ βοϊατη πα οίναχῃ ἡ ἤζμη, Τουιηβ,, ἀογηῖηο, 
ᾧ οὲ νἱντιξα ᾿Ὀγροβίδίθ τη, οἵ ἈΠΙ Δ Π ΘὨῚ ΠΟΙ οἵ ΘΠ ΠΟΠπουθηι ΤΠ] ἀθ ΓΘ ΠίθΠ,, 
“ἐ 4ὰο Πὰς Ραΐγοιη ρουβθαποηάὸ ὈδαγῸ θοσβῖ, ἤπιος γὸχ ἢ 6 φοΐ πππς “[55.- 
(ἐ γὴρρ «ἰορυϊγἴιιν", ἀν σοββι τη δ ΠΠΠΠπ|8 ἐθυ ροΥ 5 ΤΘΡῸ, ΠῸ]5 ραῖτθ, αὖ ἐμαὶ 
ἐγ ρ δὲ ἅΠΠ0 γηθὸ ἢ] απ βαδτὴ σοῦγθην ἀἀγ ς (αἴθ οσὸ απ! θην διέ τὰ 
ἐς ἀπ το θγη, αὐ Θ᾽ αἴο 6556 0} ΘΠ] 10, 41 αἰτηῖναυ {Πππ|πὶ θην γ ΡῚ5. ἢ ϊεὸ 
ἐΕ γγαγ τα ὙἸΒΌΤΕ5. ΘΘΒΟΙῺ} ππηΟ, ἐμ ΖΗ), ΥῸΧ ἰδία σου μην αἱ ας ροέϊέιιν". 
ἐξ δ(ἱ νϑηαϊϊοπϑιη ἰηνιξανὶζ, οἱ ροϊοβίαίοιη οἱ ἔδοϊς νϑηδηαὶ ἰοτῖβ νἰγῖθι5, συδα 
( Ἰοηρὸ 56 110 τρϑ ογοσα ϑαυϊίοτη ἀπσογοῖ 9 ἴδομθ, γθηδίαιβ οϑὲ σα) 60 ἴδη- 
ἐς ΄υδηι δᾳῖοο: οὐτηαιθ ᾿ἢ οοηθρθοίατη Ὀγο 5βοῖ ὑὐ8ὰ, οἵ ἀἰθγαιο ἤϑης 
ἐς Ἰῃβοα πογϑίαγ, 15[6 τποκϊὸ θυ ΠΟΘΡ5. Ομ ἶθ50. ἰϑοαϊο ἀθογγαν : (αποα αἱϊηδηὶ 

ΑἸΤαῖς ἐκείν9} Θ οἰ ΠἸοοὲ Πα ογοβοωγοίνοει8 : 
αἱ υΝογερ ἰδϑοῦο μαῖτὶ βασοθάθηβ ΠΟΥ ΘΙ 
ΔΘΏ565 γορηαυδ, Ηπππο, ἀηπο Μ,. 5449. 
Ζα]. Ῥευ. 4159. δὶ ὠύᾶσὴ ΟἿ ἸΒ Δ ΠΆΤα 
ὅ55. ΟὉ γΟΥ ἘΠ} ἱπηρτο αΐθιη Ἰηΐθυθια- 
(απ δχοθρὶλ οΝουμοϊαάηοδαγὶα οχ ἤΠῸ 
Ευϊιηογοίαοιο ποροϑ, ΒοΙΌβο (ἰοβίβ «7008ε- 
γῖιο οομένα ωἹρῖο. ἱ. 1. Ρ. 1344.) ΟΝ αϑομηνῖ- 
αἰ; Ἠδοτοάδοίΐο, ἰδ. 1. ο. 77. ἵιαδημοῖιδ; 
ἈΑΡργάδμηο (αποίογο {ππέδεν. ἴῃ ῬγτορΡ. Ενδὴς,. 
Ὁ. 9. α. 41.) «Νιαϑανηϊάοοϊιι; ἈΔΏΙΘΙΣ 
ΡΙΟΡμρίδο, ο. ν. εϊδ)ιασων" 5ῖγθ αϊξαδαν' 
ἀἸοῖα5. ἶ 

Ὁ Τῦτον ὃ᾽ νυνὶ βασιλεὺς, ὅς 6.1 ΟΥποηΐδγη 
ΠῚ παηϊοῖ, ἀπ !οἰβδῖμλο Ἰηρο το ΒΡ ΘΙ, οεο- 
«ἄφγη, ΘΟὈτγδ5, Ῥαΐν}8 ΔΌΙΔΒ 551 πὶ, Δ ΠῚ ΠῚῸ5 
τηθυἰηἶθ86 Πούγοί, [πἰθυγαρία Ο}Ὲ}5. αἷϊ- 
αυδπιάϊα ροηδοὶ οταῖϊο : ἰυϊδίέα!θ. φαού- 
ὅταν, δὲ γηϊβουτιτα, δὲ ΘΑ ΛΜ ΑΤ τηοδὸ Δο- 

οορία: σοηδοη ΘΠ ἀἰΟΘ ΑΙ σΘη1:5 ΧὨ Ϊ- 
Ρεΐῖ, Ὑοραπι, ἃ αο Ρουϊοαϊ τη Ὀγαπὶ 
μου τοραῖαῦ, ΠΟῺ Ὠἶδὶ ροβί ἀψρεγναῖον, 
Ῥϑυϊὸ Ἰου σία, οἱ γα ϊίαχη νἱάθγηιβ [ἀθό- 
46 που θη τρτὸ δυο θτῃ οβί, συοᾶ 
συνεζωοποίησε ᾿τὶ 050 δίδξίτη ἜΧογϊο οαΡ τ}5 
ὥ, ορὶβί. δὰ Ἐρδεϑβ. πιο ὁσουγγαξ, 566 αυηΐο 
ἀοιηῦχῃ αἀάαδίιν οοτηγηαίθ : Θ]τι5 ἡψρεγδαϊ 
οαῦδα ΟῚ ἴδηι ἢ βου θ6 ηϊ ΤΙ ΡΟΥΪ ἸΏΤΩ, 
αυὰπι ἴῃ γοποπιθηταπι ϑρι γιὰ Αροϑβίοϊι- 
εἱ γοίδυθηάα δὲ; 40 σου Ϊδιι5 οδὲ Ῥϑὰ- 
1ὰ5 γα ᾿μέθΥΡΌποσθ, ρυϊαβαιᾶτα δὰ 6χ- 
Ῥοποηπάθππι γϑυθιιπι, ἃ 40 Ρουϊοαὶ ροπάθ- 
μαΐ ἰηϊανη, Ρουνθηϊτοί. Οοηΐου οἴϊαπι 
Αοΐ. 1. δὶ ἕνα τότων, 4 1 0115 οἰδα α1- 
ἀπ σογγὴὰ 33. γοβρίοιαμηξ τῶν συνελθόντων 
ὑμῖν ἀνδρῶν ἴῃ Ῥ οἰ ρὶο σοι εβ 21. 

- Πθοποη Λοί. 11, 23, οἱ 2 ὕου, ἵχ, αὮὉ 8.81 
11. ΦΟΤΏΤΗΒ. 



Ἦν 

οὐ γ ν κα 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Δ΄. 

ἐὸ ὠχοντίσας ἥμαρτεν (ὡς μήποτ᾽ ὥφελεν) " ὁ δ᾽ ἐμὸς παῖς, 
“« βαλὼν, (ὀδὲν δέον) χατωξάλλε; τὴν ἄρκτον. Ἰζοὶ τότε μὲν 
ἐ ἀνιαθεὶς ἄρω χωτέσχεν ὕτως ὑπὸ σχότϑ τὸν φθόνον" ὡς δὲ 
“ πάλιν λέοντος πωρατυχόντος ὃ μὲν οὖ ἥμαρτεν, (δὲν, οἴμναι, 
“Θαυμαςὸν πωθὼν) ὁ δ᾽ αὖ ἐμὸς παῖς " αὖθις τυχὼν χατειργά- 
“ἐσασο τὸν λέοντα, χωὶ εἶπεν, “᾽Αρο; βέξληχα δὶς ἐφεξῆς, καὶ 
“ χαταξέξληχα “ ῆρως ἑχατεράκις᾽ ἐν τότῳ δὲ ἐχέτι χατέσ- 
ἐέχεν ὁ ἀνόσιος τὸν Φθόνον, ἀλλ᾽ αἰχμὴν παρά τινος τῶν ἕπο- 
“ μένων ἁρπάσας, παίσας εἰς τὼ ςέρνω, τὸν μόνον μοι χαὶ 
« φίλον παῖδο ἀφείλετο τὴν ψυχήν Καγὼ μὲν ὁ τάλας νεχρὸν 
“ ἀντὶ νυμφία ἐκομισάμην, καὶ ἔθωψα τηλικᾶτος ὧν ἄρτι γέ- 
“ἐ γειάσχοντω τὸν ἄριξον ποῖδω τὸν ἀγαπητόν" ὁ δὲ " χωταχτο- 
“ἐγὼν, ὥστερ ἐχθρὸν ἀπολέσως, ὄτε μετωμελόμιενος πώποτε 
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“ κα ἀυπαυδτη δοοι ἀ15561) δ Τηδιι5 ἐἠ 6 Π]1ὰ5, ἴθ 10 σοπ]θοίο, (ᾳαοα τηϊηϊμηὰ 
“ὁ ἐᾳοίατα ορογίαϊ τ) ἀτϑβᾶπη βίογπιί,. ΕΠ (ὰηο΄ αα!άθηι 1116 Π!οδὲ ργανιθν ὑθην 
(ὁ (ργγοῖ, ἰην  ἀἸατ ἑάπθη σου ΤΘρΓΟΒϑ1: : οἀπι δαΐομῃ Ἰδοπδωδογίὃ Θχοϊίαΐο 
(ς ῃἰς τυγϑὰς ἀρουτᾶββοί, (αυοα εἰ δοοι ἀῖββ6 ταῖγαπι, αἴ τηθα ἐογί οριηϊο, ν ἀουῖ" 
ἐς ῃοῃ ἀθθυ) ἤ]π5 νεγὸ τπθυβ τσ ἀοηὸ ποη Δρθογγαηΐθ ἰθοπθηι σοηίδοϊββοῖ, 
(“Ξ ἀϊοογέίαμο, Ῥγοίθοιὸ Ὀ᾽ηὰ δγηϊδὶ Ἰαουΐα, 0 5}} δἰ ἰθυιιηι βίαι) Θπ1550, οἵ 
ἐς αἰγβααθ νῖσθ ἔδγαπ ρτγοβίγαν! : [απ νογὸ βοϑἰθγαίαβ 116 ΠΟῊ δι ρ] ὰβ ᾿ην]- 
«ς ἄἴατη Ἑομ! θα, 5εἀ δ πιαπῖδι8 οὐ] βάθη} 6χ σομΜ ΠΡ 5 εγορίβ συ 5ρ1646, οἵ [ἢ 
“ἐ ρρείυ5 δἀδοίβ, πιθὸ ἐϊὲ απῖοο σαᾶγόαῃ ἢ]10 δηϊηιδγη Δυβίμ . ἘΕρῸ νϑγὸ 
“ξ χῃῖβϑυ που 11Π|, ὈΥῸ ΒΡΟΏ5Ο τοί} }1, οἵ παΐα δἀθὸ σγαηά!5 Πἰ απι ΟΡ ΓΙ ΠῚ, 
“ ΑΘ οἰ ἰββιπηαπα, οἵ115 νεβί "6 σα παβ. 18πὶ ὈΥΪΩἃ ἱποδρούαΐ ἰδημπρΌ, 56 06}}1}: 
ἐξ οἵ ᾿πίθγίθοίου. 116, ααβὶ ἐπ᾿ πη] η ΔΙ] Θ τὴ ῬΘΥθτἰββοῖ, ἤρα ΡΟ] ΘΠ δηι 

ἃ Ὁ δὲ ἐμὸς, 5.7] Ηΐηο 116 Γιαδογοδοαι- 
οἱιοαὴ ἕατον εἢγθηδίι5: αυΐρρο ααὶ 

Ἑσϑπϊο; Ἰαυιϊδ ϑιυυσοδ5υ}58 αἸΊΟΥΕ, 
οαρίάϊπέφαο δἀθὸ ἔδγο5 βίου θη ἀπ οϑρίϊ5, 
5 Πηδτη ὙΘηρί 15 σ]οτίατω, Πᾶς Δ Ὁ 4110 
βίγαϊδ, 5101 Ἰατὰ ρυφσδρίαση ἱπαϊςπαθπη- 
0 οὐδδλάνμόϊεηῖς. γϑηδηΐθβ δαΐθγ 
ΔῸ 4115 ῥγυθηϊσὶ Π0116, οχ Ηουιλοϊαὶ 
ρΡαμᾷ ἰϊσασῖ, 4υἱ οὐ ἀργίνηι ἑοῖο οὐοιηρ 58εΐ, 
ἡϑεῆν γε [εΥΐγῈ ἀεδιϊηαυεγαῖ, 7ιι88ι) 6718 
τεγϑεγῖδιι5 αὐξεοῖιι5 εδἰ. α.. Οὐτγί. 1. 8, ολΡ. 0. 
γ᾽άε 518. ψι85 ποίανίτημυ, 110. 1. Ρ. 38. οἱ 
40. 105 γογὸ γοζοθβ γϑπαΐα Ἔχουοουὶ 
50 105, ϑυξάας ἴῃ γοσο Σαρδανάπαλος ἰθβἴα- 
ΤΌΤ, 

Ὁ Αὖθις τιχὼ] Τδον Βιιάοησὶ9, (οϑίο [,6- 
πηοϊδνῖο, δυςυχῶς τυχὼν κατειργάσατο, 
ὅζο, ἐσύ ἐπηψεϊἐοίτεν Γεἰϊοὶ, ζε ατ850 δοτῖραι- 
τὰ Οδιηογατίο μἰδουίέ, δὲ ἃ Βέορἤδηο οἰϊαπὶ 
Ἰ,μουποίανίόαυς ἰαπάαίαᾳ ει, ΑἹ {Ππὰ 
δυσυχῶς π6ο ἴῃ Μϑίο Βοά!]. φοτηρατγοί, ἢδ 6 
ἴῃ ἑαχίυπι γεοϊρίοπάμτῃ υἱάσίαν, [ἢ οάϊ- 
ἤοπο αυΐϊδοτα οἤγκεηίου. Ἰδ᾽ Ἰοσαπι ΟὈτ|- 

ποῦ ; ἴῃ οΐθυϊϑ, ΤΑ ΥΡΊΩΙ τϑοῦ 5. Δα ϑουλθ!- 
ΤΌΣ. 
ΟΑρα βέδληκα δὶς, ὅζ6.1 Τιορσαε ΔἸ 6 

ΒιΘΡ Δμα5, ΙμΘαποίανια., 8411}: 516 αἰγὶ" 
γΠπ ; ̓ Αρα βέθληκα μιᾷ δὶς, ὅξο. 1111 ἴἃ- 
ἸΏ6 5): ψοσοχὰ ὈΘΠΌΪ τῆλ γτηϑυϊὸ Βυϑροο- 
ἴαγα παθαθγαηΐ, Ἐϊδιὴ ϑϑμὸ ποὴ ἃρποβοὶς 
Ῥ|υϊοϊρηνιβ : Ἰοοὶ γαῦο πο ροϑβίιϊαί, [ὰ- 
416 Προ η5 ΜΙ50 Βοά!. οαϊοηίβαια Εέοι. 
Πάρτῃ βθοιιι5 Βα; ἴῃ 4αἶθι15. μιᾷ μ]απὸ 
ἀοοβί, ὶ 

ἃ Θῆρας] ΜΆ. Βοαϊ. ἀαὐ ϑῆρα. Αἰᾳαυο τὰ 
Ῥυϊπλὸ βουιρίαχῃ ἔα1886 χ68 'ρ8ὰ ἀοοοτα Υἱ- 
ἀοαίατ, ἴω οὐδ ἰάθη Εἰ γ15.. ΟἹ] 1.5 
Ἰορίψιιν ϑῆρας. δ δοηϑὰ 115 ΠᾺ}]ὰ του ον ὶ 
Ροίΐοϑβί ; βουϊρίαγδιῃ 46, απ χρᾶν αὶ, 
4υΐϑαιο δοαυδίμ. 

6 Κατακτανὼν] ὅϊς οἀϊϊ Ὠδοίοηὺ5 Πἰδυὶ 
οἴῆμοθ, ΜΕ, αὐἴοιῃ ΒΟ. Θχ ἰροἱ κατακαί- 
νων, ῬΑΥοἰρίατα. ἤθᾶρα ἃ γοίθσι νθῦΡρῸ 
Χοπορμοηίέο κατακαίνειν, (οἰ65 τοροτίο, 
ἀοἀδαοίατη. [ἃ ποίαγτο ἀυππίαχος ᾿ἰθυϊί, 
ἢοσ τατηρη ὈΔΥΓοΙρῖο {1 ται μα Ῥγραίο, 
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“φανερὸς ἐγένετο, ὅτε ἀντὶ τῷ χωχᾶ ἔργϑ τιμῆς τινος ἠξίωσε 
“σὸν χατὼ γῆς. ὋὍ γεμὴν Ὡατὴρ αὐτᾶ χκωὶ συνώκτισέ με, καὶ 
“δῆλος ἦν συνωχθόμενός μὲ τῇ συμφορᾷῷςἩ ᾿Εγὼ μὲν ὅν, εἰ 
ἐ μὲν ἔδη ἐκεῖνος, ἐκ ἄν ποτε ἦλθον πρός σε ἐπὶ τῷ ἐκείνϑ 
““ χαχῶ" (πολλὼ γὼρ φιλιχὼ ἔπωθον ὑπ᾽ ἐκείνο, χωὶ ὑπηρέτησα 
“ ἐκείγῳ) ἐπεὶ δὲ εἰς τὸν τὸ ἐμδ παιδὸς Φονέω ἡ ἀρχὴ αὕτη 
“περιήχει, ἐκ ἄν ποτε ἐγὼ τότῳ δυνοιίμην εὔνϑς γενέσθαι, ἐδὲ 
κε ὅτός με εὖ οἶδ᾽ ὅτι φίλον ἄν ποτε ἡγήσαιτο. Οἷδὲ γὼρ ὡς 
“ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχω, χωὶ ὡς Ὡρόσθεν Φωιδρῶς βιοτεύων, νυνὶ 
“διάκειμωι ἔρημος ὧν, κοι διὼ πένθος τὸ γῆρας διώγων. ἘῚ 
“ μὲν ὃν ἐμὲ σὺ δέχη, καὶ ἐχλπίδω τινὰ λάξοιμι τῷ φίλῳ παιδὶ 
“σιμωρίας ἄν τινος μετὼ σθ τυχεῖν, καὶ " ἀνηξῆσαι ἂν πάλιν 
“ δοχῶ μοι!, χαὶ ὄτ᾽ ἂν ζῶν ἔτι οἱσχυνοίμην, ὅτε ἀποθδγήσχων, 
“ ἀνιώμενος ἂν τελευτῶν δοχῶ. Ὁ μὲν ὅτως εἶσε' Κῦρος δ᾽ 
ἀπεκχρίνατο, 

ι: ᾿Αλλ᾽ ἤνπερ, ὦ Γωδρύο, "καὶ Φρονῶν Φωΐνῃ ὅσαπερ λέγεις 
ὥρος ἡμᾶς, δεχομαί Ζε ἱκετὴν σε, κοι τιμωρήσειν τὸν Φονεὰ 

"σὸν Θεοῖς ὑπισχνϑμων Λέξον δέ μοι, ἔφη, ἐάν σοι ταῦτω ποιῶ- 
μεν, καὶ τὼ τείχη ἐῶμεν ἔχειν σε, καὶ τὴν χώρων καὶ τὰ ὅπλα 
χαὶ τὴν δύνωμιν ἥνπερ πρόσθεν εἶχες, σὺ ἡμῖν τί ἀντὶ τότων 
ὑπηρετήσεις : Ὁ δ᾽ εἶπε, “Τὼ μὲν τείχη, ὅτων ϑέλης, οἶχόν σο; 

ἐς ΔΡΌΓΘ νΙβ015 οδὶ ἘΠΕ ῸΔΙΏ, ρα .6 ΡΓῸ δίγοςὶ ἤθε ἰαοίπογο ἑοτγᾷ σοπαϊαη) ἢο- 
(ἐ ἢργ εἰΐο αἀἰρηδίιβ οεβί. Ῥαῖον βαπὸ δ] οἱ πη βθυΐῃβ τηθὶ ζαϊξ, οἱ ρ]άτη ἀε- 
( ο]αγαν ῖ, 56 φιοααθ σαβιτι τοῦτα ἰπροῦρ. Τα686, δὶ {Π6 νἱνεγοί, πππμυ δ» 
« 6ρῸ 84 (6 σηι ἰρδὶαβ ἀατιπο ν ΘΠ ββθη : (Πᾶτη πη} {15 ἀυη οἱ πη που θι15 ΘΥρα 
“ἐγῃο {πποίῃϑ δϑῦ ; εἵ ἃ πι6 υἹοὶδδίηι ᾿051 βοῦν πὰ 651) αποπίαπὶ νογὸ δὰ 
“ἐ Ἰη δου ἐδοίούθιη ΠΠῚ πλθὶ ρϑγνϑηϊῖ μη ρουΐαπ), ποη. Θααϊ θη) δηϊπιο ἴῃ ΕΠ ΠῚ 
“ς ὨΠΠΌΔΠη 6586 ὈΘΏΘΨΟΪΟ ΡΟΒ5ΙΠΊ, ΠΟ 'ῃ58. ΠῚΒ ὈΠΕΙΙΔΠΊ, 581 5610, ὩΠΊΪΟΙΙΠῚ 
« ἀιχοῦ. εξ δηϊη 4 ἸΠΘη5 ἴῃ θαμὰ Πηρἃ 5[1, τηίααθ δαἀθὸ ἀπίθιας ἢ18- 
ἐξ γιζοι ν νου 501}, τοῦ πιιὴς οὐ Γαΐθ δά δοίη) 6556, δοπϑοίυϊέηγχαιθ ἴῃ 
“ἐ Ἰισίαᾳ ἄθροῦθ. (ἸὈΔΡΓΟΡΊΟΥ ἴὰ 5ὶ πῸ γθοορ υΪ8, δὲ δίψα πὶ Π]} οασὶ 
(ἐ γῃογέθηι Ῥ6Υ 6 το Ἰβοθηϊ 5065 οἰϊδγαίΐαν, ϑδη) τουνίβοογο τ] ν᾽ άθθου, 
ἐς ἤρ4Ὲ6 νἱΐαπὶ δι ρ "5 αὐτὶ ἀδάθοογο ταί, ΠΡ 6 τηογ πὶ 16 οἵη [ποία 
{ ρθίζαγυχη ρυΐο." ὅ1ο 116 οὰχα Ἰοσυίαβ οβϑοῖ, γοβροηαὶς ΟΥτι5, 

ΚΙ οοηβίος θα τε βοηΐϊγο, ΘΟΌΡΥγα, αἴιδ ΠΟΡῚ5 ΠΑΥΓΆΒ, δὲ 6 ΒῈΡΡ  Ἰσθπι γθοὶρίο, 
οἱ ἀδθ ἰηἰογίθοίοτο ἐϊΐο τὴθ ρωπᾶβ βιμηρίαγαπι, 6115. ᾿αν απ 015, ΡΟ] ΟΘΟΥ, 
γεγὰχῃ ἀἴο πῃ], αἰΐ, δὶ ΠῚ ἤξθο ῥγεθβίθιπιιβ, οἵ σαβίθ!α ΓΟ ΓΘ (6 5᾽ ΠΆΠ5.. 
εἴ σϑρίοηθη, εἰ ἀγηηᾶ, οἱ ροϊεβίαϊθθι οὰπὰ ααᾶ ἔαϊδὶ Πδοίϊθηϊιβ, αυ ἀΠδ ἐὺ 
ῬΓΟ ἢΐβ ἴῃ Πο5 ΟΥΟΙ; σοηίογοβ ἢ ΠῚ 6 νογὸ αἰχῖξ, (ὐδβίθ!]α, 0] νο δ, ἐγαάδπι 

, 
8. ̓Λνηδῆσαι ἂν, ὅκ 6.1 Ὑ ΟΟΘΠ τἰτἰγῆδτὰ ὁχσ ἴὰ δα 8 γογὸ ἰὈτὶ8 Ἰορί αν, ἀνηδῆσαι πάλιν. 

Μϑιίο Βοάϊ. γδϑεϊαϊσηιβ, τἀν δηΐο ΘΙ Ρἤδηὶ ὅτο, θαυ Που]ὰ {Π|8ἃ γηα]ὸ ᾿υεθίθυταϊββᾷ. 
σοηϊοσειτα, ἰρϑάσιο αὐθὸ ον οηἾ5. κοτῖρ, πω. 
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πἰωρέξω" δασμιύν τε τῆς χώρος ὅνπερ ἔφερον ἐλείνῳ, σοὶ ἀποίσω" 
καὶ ὅπο ἂν δεήσοι φρωτεύειν, συσρατεύσομοιί σοι, τὴν ἐκ τῆς 
χώρας δύναμιν ἔχων. ἜἜς! δέ μοι, ἔφη, καὶ ϑυγάτηρ παρθέ- 
νος, ἀγαπητὴ, γάμϑ ἤδη ὡραίω, ἣν ἐγὼ Ὡρόσθεν μὲν ψόμην τῷ 
νῦν βασιλεύοντι γυνοῖκω τρέφειν" νῦν δέ με αὐτή τε ἡ ϑυγάτηρ, 
πολλὼ γοωμένη, ἱκέτευσε μὴ δᾶνωι αὐτὴν τῷ τὸ ἀδελῷξ Φονεῖ, 
ἐγώ τε ὡξςούτως γιγνώσχω. Νῦν δέ σοι δίδωμι βϑλεύσασθα; 
χωὶ περὶ τούτης ὅτως, ὥςπερ ἂν χωὶ ἐγὼ βϑλεύων περὶ σϑ 
φαίνωμωι. Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ἔπὶ τότοις, ἔφη, ἐγὼ 
ὠληθευόμενος δίδωμί τέ σο; τὴν ἐμὴν καὶ λαμξάνω τὴν σὴν 
δεξιάν ϑεοὶ δὲ ἡμῖν μάρτυρες ἔξωσω" Ἐπεὶ δὲ ταῦτα; 
ἐπρώχθη, ἀσιένωι τε ἐκέλευσε τὸν Τωςρύων ἔχοντω τὼ ὅπλω, 
χωὶ ἐπήρετο πόση τις ὁδὸς ὡς οὐτὸν εἴη͵ ὡς ἥξων. Ὁ δ᾽ ἔλεγεν, 
Ἦν αὔριον ἴης πρωΐ, τῇ ἑτέρῳ ἂν οὐλίζοιο παρ᾽ ἡμῖν. Ὁ μὲν 
δὴ Τωξς ρύας ᾧχετο, ἡγεμόνω καταλιπών, 
Οἱ δὲ Μῆδοι πωρῆσαν, "ἃ μὲν οἱ μάγοι ἔφωσων τοῖς “εοῖς 

ἐξελεῖν, ἀποδόντες τοῖς μάγοις" Κύρῳ δ᾽ ἐξηρηχότες τὴν χωλ- 
λίξην σχηνὴν, χαὶ τὴν Σοσίδο, γυναῖκο, ἣ καλλίφη δὴ λέγεται 
τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίῳ γεγενῆσθαι, " χωὶ μοσϑργὲς δὲ δύο τὼς χρα- 

ΕΣ 

Ὁ ἴῃ ἀομπια : οἵ τὐἰρδαίαηι, (αοαά }} ἐχ στὸ εὸ ρεπάρθθϑμι, δ τὲ ἀδίε- 
ΤΆΤ : δὲ τ] ἤδοθββθ [πο υῖϊ ΘΧρΘα! ΠΟ, ΘΙ 5υιβοῖρ γο, (10 ΘᾺ} ΘΧΘΓΟΙ ΠΊΘεΟ 
αΌ0α116 γασίοπὶβ νἱγο5 ἴῃ θα ππὰ δάϊιοαπι. υϑοζογθὰ τη], ἱπαμϊέ, ΠΠ1ὰ 6βέ, 
οάψεο νῖτσο, αυᾶπι ππιοὺ ἀΠρο, ταί [πὶ ΠῈ0}}}, ααδὴν γπ6. δηΐθῆας ααϊ- 
δι γορὶ τουθτα ππης ΠοΙοπΠ ρυζαϊθαμα σοηἸπρθηλ Κμέμγ μη Θἀσοαγε : νεγὶπὶ 
ρϑᾶ πιὸ πιιης ἢ|18, ΙαΓρῸὸ οὐπὰ δία, Ξαρρ εἰ οι οταῖ, ηδ 58 ἤραιτῖβ Ἰη θυ θοίουὶ 
᾿Ἰταθδπὶ ; αία6 πιθα ΠμΟαι6 Προ οϑὲ δά αἴ6 τὸ βθηίθηϊα, [6 πᾶσ οἴἴδῃν {ΠῚ 
πο ῬΟΥΠΊΝ ΤΟ υἱ [ἃ σοπϑιι[ᾳ5, φαθηηδαἀτηοά μη πὶ ἀ6 16 σοι οΥῈ πγδη1685-- 
ἴμπ 5, [Ιίααια νγτιι5, Η!]5 σομἀ  οηῖθα5, Αἴ, ἐρὸ νεγὸ εἴ ΘΧ ΔΏΪΠ1Ο ΘΒ ΠῚ 
101 ἀο, ἐπάτησαθ ἀοεϊρίο, ἀοχίγαπι : ΕἸ ὨΟΡ15 (αβίθβ βθπίο ΑΚ οἵἹβ 15 γθθὰ5, 
ΟΟθΥν τη ἀγπὰ ΓΕ πθηΐοιη 8ΌΪΓΟ [11551{: οἵ βοϊβοϊζαϊιβ εβϑί, φῃαπίαχτη ΕΠ θυ 
δα ἴρξυμηι 6586ῖ, ασαὸά οὖ νθηῖγο νοοῖ, ἘΠῚ 1116, 51 ογὰϑ πιαηὸ, ηαυϊζ, ρτο- 
ἢ ἰβοδγῖβ, μοβίτἀὸ ἀρυ ποβ Ῥογποοίαγθ ροίου δ. Παῆπθ ΟΟΡγγαβ, ἰἰηθυὶς 
εἰθ τοὶ ςῖο, ἀἸβαθβϑιί : ᾿ 

ἘΠῸ Μοάϊ γαπεὶ ἀἀογαυῖ, (αὶ θὰ 4186 τπϑρὶ ἀἰϊ5 56 Πσϑηᾶα ἀἰχογαμί, μπὰρὶς 
ἰγαθίάογαπί : ΟὐὙγοὸ ῥυϊοΠουγγαισμη βοϊοροεγαης ἰαθουπαοιυἝιηι, οἱ τα Π ΓθῚη 
ϑυβἰαΠαπι, ατ126 Ομλη πὶ 45 παρα Αϑία [Ὀγ πιο βἰββίπηὰ {1586 ρου Ποίαν... 
οἵ ετ185 πηιδῖσορ ΠΟΥ 1551 Π|ὰ5 : δθοπηκο δυΐθη Ιοοο,; Οὐ αχαυὶ χε ἐδύϊδ οΥση 

ἃ “Α μὲν οἱ μάγοι] Ἰμοιποϊανίυ5, αἰ ΐατι6 φαϊου!5 ᾿ΐοη. Πάδιη, ἰανθηΐο οἰΐδιη 5.6- 
βδίτηδ ὀούστγαπέ, τὰ μὲν σιγῇ ἔφαο.ν, ὅς. Ῥηδηΐ οοπ͵δοίυτᾷ, φιδτῃ ἃ Μϑίο Βοά], αυὶ 

οὐΐπι γογ 5 απ 55{}5 ἰἸάοηδα βοπίοη- αἰδογίδ γοργθβθηίαϊ οἱ μάγοι, Πγτπαΐατη, Υἷ- 
τα υῦεηθθ Ροβεῖί, παπὰ αυϊθϑασαχη, τ ἀοιπι5. 
σρίηοσ, πόσα, ΝῸΒ,, 96 ΟἸΕΣ Β0Π115 Ρ Καὶ μυσνογὺς} Ῥουθαγασι Δ]]ΥΥΤΆΠΊΟ 

ἂν» 
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σίσας᾽ δευτερον δὲ, Κυαξώρει τὼ δεύτερα᾽ τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα, 
ὧν ἐδέοντο, ἐχτληρῶσωντες ἑαυτοῖς, ὡς μηδενὸς δεόμενοι φρα- 
τεύοιντο᾽ πάντω γὰρ ἦν πολλά. ΤΙροςέλαζον δὲ χαὶ οἱ Ὕρ- 

εἾ 

χανιοι ὧν ἐδέοντο᾽ ἰσόμοιρον δ᾽ ἐποιήσαντο χωὶ τὸν Κυαξάρος 
ἄγγελον" τὼς δὲ περισσὰς σκηνὼς, ὅσαι ἦσαν, Ἰζύρῳ παρέδο- 
σῶν, ὡς τοῖς Πέρσωις γένοιντο. 'ὸ δὲ νόμισμοω ἔφασαν, ἐπει- 
δὸν ἅτηων συνωχθῇ, διωδώσειν" χαὶ διέδωκων. 

"Οἱ μὲν δὴ ταῦτω ἔπραξαν τε χωὶ ἔλεξαν" ὁ δὲ Κῦρος ἐχέ- 
λευσε τὰ μὲν Κυαξάρος διωλαξόντας φυλάττειν, ὃς ἠδει 
οἰχειοτάτος οὐτῷ ὄντως" κωὶ ὅσω δὲ ἐμοὶ δίδοτε, ἡδέως, ἔφη, δέ- 
χομῶιν χρήσετοωι δ᾽ οὐτοῖς ὑμῶν ὁ μάλιςω δεόμενος. Φοιλό- 
μϑσος δέ τις τῶν Μήδων εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ, ὦ Κῦρε, τῶν 
μεσθργῶν ἀχέσος ἑσπέρας, ὧν σὺ νῦν ἔχεις, ἤχοσοί τε ἡδέως. 
κοὶ ἤν μοι δῶς αὐτῶν μίαν, ςρὰτεύεσθωι ἄν μοι δοχῶ ἥδιον ἢ 
οἴχοι μένειν. Ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε, ἔφη, καὶ δίδω- 
μι, κωὶ χάριν οἴομνωί σοι πλείω ἔχειν ὅτι με ἤτησας, ἢ σὺ ἐμοὶ 

βδοιηάα : δου μι} αβηχοά!, αὐ 115 1ρ515 ΟΡ. γαῖ, ΒΡ ρἰ οηχδηξαμι 5101 
ΒΠΊρΒθυπηΐ, υἱ γοὶ ὨῸΠΠ1π15 ἸΠαἸΟῚ τ Π ἀγθηΐ : πᾶ] ἸηᾶρΡ ἃ Θγαϊ ΟΠΊΠΙΠΠ} οΟρἶδ. 
Φαυίη οἱ Ηγγοδηῖ δοσθρογιηΐ θα, (μ]θ115 ᾿ρ515 ΟΡῈΒ5 οταῖ : οἵ Οὐάχαυβ ατ0- 
46. παρίϊαπι δὰ Ὡοαιιαπὶ οἴπλ οξοίου 8 δ θη δαμεϊβουπηξ : {ἀθου ποῖα 
νογὸ, (π|86 Βιρογογαηΐ, Οὐτὸ ἱἰγασιάθριμΐ, τ θα Ῥοῦβεθ Παθογθηῖ. Νυμημηος 
ἴαχη 56 αἰβίυ θυτογο5 αἰθθϑηΐ, ἘΌῚ οΟἸ ορ βθοηΐ πη ΘΥ5Ο5 : ϑόβαμπο αἀοὺ ἀοϊπαὲ 
αἸβιυ Ρθγιηΐ. 

ἘΠ᾿ ῶς {Π1| αυϊάσηι ορϑιπιηΐ αἸχογάπίαπθ : ΟΥτιβ ἀπίθηη ΟὙάχαιῖ βοϊθοία 
605 ΔΟοίρογο οἱ συιβίοα ΤῈ {π|5581{, σαο5. οἱ χηαχιτηθ [ΆΤΩΠ ΠΥ 65 6556 Ὠδγαΐ : ἃς 
ΤῊΪΗΙ ααδο ἀαἴϊ5, ἰηαυϊί, ΠΡΘἢ5 ἀοοῖρῖο : αἰθίαγ ἀπΐθηι ἢΐ5. νϑβιγίιπη αα οί, 
411 οἷβ μοι ἰβϑιπηὰπι ᾿παϊροθ. Ἐπ Μίραιιβ αυϊαη) ᾿ταβίοεθ βίυδίοβιιβ, Εσο 
νογὸ, ἱπαυῖ, οὗπι. ἀπ τοὶ νΈΒΡΟΓΘ ΠΠΒΙσα5 δῖαϑ ΠΝ ΪΘΓΘ5, 5. ἔπ πιιης 
ἢ 065, νοϊιρίαίοιι ἀπάϊθπο ρουοθρὶ : 80 51] φιείαθηι ΠΥ. πη π} τὶ ῃ] ἀθάο- 
Υ15, ἴῃ σαί 5 νουβασῖ, αὰτι ἀπ} πηδηθγθ, που ἀἸτ|5 6556 οχἰβίμηαθο. ἘΡῸ 
νογὸ, 500] 6 οἷς Οντιιβ, πδηο Ἐ101 ἄοηο, δὲ τη] ουθιη {1 νἹάθοῦ Πα ΌΘΓΘ στα 8 ΠῚ, 

αἰδηθια. Οὐ α] τη ΓΟ Θ᾽65, ὨΌΒ1ΟΙΒ. ἡ" 
ΤΟ 8. τηοάἀΐδαθο ΟὈϊοοίαίοβ {Ὁ|556, δίαϊιθ 
ϑαρδὸ. ΤΙθΙοἰηα5, ΕἸάϊοῖηδβ, οὐ Ῥβδ 185, 
({ιὰἃ8 αγεοοὶ μυσεργὸς ἈΡΘΙΠΔΗΪ) ἴῃ ἀ 6110 }5 
μαΡτΐββθ, οἵ ἰθ οαϑίγῳ οἰϊαγη βθοῦγῃ πὰ 
ἀυχίββα, ραϑβίτη ἰοβία εν Δοίογθβ. Ἔσ- 
πυδάκεσαν δὲ (γεγθα βοΐ ΑἰΠθη οὶ, 10. 13. 
6.9.) καί οἱ βασιλεῖς περὶ τὰς μεσεργὸς, ὡς δῆλον 
ποιεῖ Παρμενίων ἐν τῇ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐπιςολῇ 
ἣν ἐπέστειλεν αὐτῷ μετὰ Δαμασκὸν ἑλεῖν, καὶ τῆς 
ἀποσκευῆς τῇ Δαρείυ ἐγκρατὴς γενέσθαι. Κατα- 

ριθμησάμενος οὖν τὰ αἰχμάλωτα γράφει καὶ ταῦτα" 
Παλλακίδας εὗρον μεσυργὺς τοῦ βασιλέως τριακο- 
σίας ἐικοσιεννέα. Λαὶϊ 518 ϑυάαηι Θα γοσθὴὶ 
ΜΙσσυργὸς, οὐ ὠαογοῦ ἔνε, ἴῃ ϑοηιι. Βοἱρ. 10, 
ὦ, ΘΔΡ. 3. 

.4λέεσῦ 

» 

ἃ Οἱ μὲν δὴ, δ: 6.1 ϑέορῃδηιϑ Γουποῖαοῦς 
γὶδ, δα Τλθγιμα αφαϊηΐαμι ἃὉ ἢἷ5 γδὺ- 
15, ἴῃ ΕΠ 5 Ὑ 115 γοΐου 5, ἱποῖροσ ΠῸ- 
ἰᾶγαηί. Ηογυτῃ ἴῃ ΠΕ ΘΙῸ ΡΟΠΘΗ 5 δβὲ 
Μ5. Βοβ!. | 

Δ 
ΟΝ 



του ΩΝ 

ΚΥΡΟΥ͂. ΠΑΙΔΕΊΑΣ Δ΄. 

ὅτι λαμβάνεις" ὅτως ἐγὼ ὑμῖν "διψῶ παϑε Με» 
μέμὶ ὃν ἔλαζξεν ὁ αἰτήσας. 

Ἔν... 

Ταύτην 

αἱ ἃ τὴ ρϑίϊου 85, συδπι τὰ χαϊη], αὶ δηλ ΔΟΟΘΡΘΣΙΒ : ἀϑᾷιθ δαθὸ ψοἱϑ 
ΡΥΑ ΓΙ Π ΑΤῚ 5110. 

ἃ Διψῶ χαρίζεσθαι. Διινᾶν Ὠϊο, τὰὶ ρα 5511 
ΞΡ πα ΡῥγῸ, “νύ δαοίογ δ, ΡΥῸ υεὐμοιηοηυἱϊ, (6- 
Ἀελπλ τομὸα Ῥοπῖξαν. τὸ μὲν γὰρ διψᾷν ἀδὲν ἄλλο 
ἐςιν, ἢ ἐπιθυμεῖν. ὙοΥρα βαηΐ Αὐΐθγϊαουὶ 
Οπεϊγοογὶξ. ᾿10. 1. ο, 68. φᾷ, οὐπὶ τη 15 
811|5, πὰς [οἰ θηθθιι5, ΘΧΘιηρ] 15, ἃ ἀροίί5 
ἦϑγη οἰϊαΐα ΥἹάθο. Ἐβάδτῃ αὐϊέν τηείδρῃο- 

- Ρὴι 

Αἴαπο τὰ φαϊάθη τη] ]οσθῖη ἀσοθριὶ ἰ5 αἱ ροεογαΐ, 

τἱοὰ Ἰοουοπα Ναί, ν. 6. καὶ διψῶντες 
τὴν δικαιοσύνην. ΝΟΟ 815 Θϑ 0581}}15 γϑυδὶ 
δἰἴο ἀρὰ ΓαϊϊηοθΒ. Οἵοογο δὰ Θιεϊηΐ. 
Ῥγαΐϊ. Ἰἰῦ. 3, ἐρ. δ. δα ποηουθ8 δἰΐῖο, τιθο, 
δ. Εἰ Τιιδο. ἀϊδριι, 1. δ. ὁ. 6. οἠγάρη- 
ἐϊὼν5 5:18 υοἱιηγίαΐε5 αἰκὶῖ, ἘΠ αϑτλοα] ὁχ- 
ΟἸΩΡ]8 Ρβ5] 1) ΟὈγὶα 510 ; 

ι 

.΄. 
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ΚΎΡΟΥ ἸΙΑΙΔΕΙΑΣ Ἐῦ. 

ΚΚΆΛΕΣΑΣ δὲ ὁ Κῦρος ᾿Αράσπην Μῆδον, (ὃς ἣν αὐτῷ ἐκ 
παιδὸς " ἑτωῖρος, ᾧ καὶ τὴν ςολὴν ἐχδὺς ἔδωχε τὴν Μηδικὴν, ὅτε 
παρὸ ᾿Αζυάγες εἰς ἸΤέρσας ἀπε!) τῶτον ἐχέλευσε διωφυ- 
λάξαι αὐτῷ τήν τε γυνοῖκω καὶ τὴν σκηνήν" ἦν δὲ αὕτη, ἡ γυνὴ 
᾿Αςραδάτοω τῷ Σόσων βασιλέως" ὅτε δὲ ἡλίσχετο τὸ τῶν ᾿Ασ- 
συρίων ςρωτόπεδον, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὃχ ἔτυχεν ἐν τῷ ςρατοπέδῳ 
ὦν, ἀλλὸὼ " πρὸς τὸν Βαχτριωνῶν βασιλέα πρεσξεύων ὠ χετο 
ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὁ ̓Ασσύριος περὶ συμμαχίως" ξένος γὰρ ὧν 
ἐτύγχωνε τῷ τῶν Βαχτριανῶν βασιλεῖ" ταύτην ὧν ἐχέλευσεν ὁ 
Κῦρος διαφυλάττειν τὸν ᾿Αράσπην, ἕως ἂν αὐτὸς λάξη. Κε- 
λευόμενος δὲ ὁ ̓ Αράσπης ἐπήρετο, Ἑώρωκας δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, τὴν 

(: ΥΕΌΝ αὐΐθηλ ἀγοθβϑιίο Ατάθρο Μϑάο, (({] δγαΐ οἱ ἃ βιθιῸ 50 8}15, οἱ 
οἂϊ νϑβίθιῃ ἀποαϊθ Μοάϊσαπι θχιιθηβ, οὰπὶ πὶ Ῥουβίαῃι ἀἰβοθάθγεί ἃ Αβίγαρθ, 
ἀθάογαί) οἱ ργφςοριξ, εἱ δι δὲ πυα!ίογοίῃ οἵ ἑα θουπασυΐαγη ϑήβογναγοί : ογαΐ 
ἀπιέθπι τεμἶ161" ἴδ 6, ϑαδογιπι γθρὶβ θυ αἴ ὈΧΟΥ : α0 νογὸ ἐθιρογο οαρία 
ογαηΐ ΑΒΒΥΓΙΟΥΠ σαϑί γα, Π]ΆΤ [5 6}115. [ἢ σαβίγβ ἔουτθ ἤθη δαζαϊ, βδὰ δὰ 
Βοιτῃογιπη γορϑηι ἰοραίιι5 ὈΙΘΓαΐ : τα Ἰβοῦαΐ ἀΐθι θπὶ Αβϑυσὶιβ βοοιθία- 
τἰ ἱπθαηαᾶ ε ργαϊιᾷ ς ἢὰῖς Θηλι οαπὶ ΒΟ ἸΑΠπούϑ τορο ποβριξ τη ἱπίογοθάθ- 
αΐ : δῆς Ἰρίταγ, ἀοπθο δαηὶ δα 56 γβοϊρογοῖ, ΑΓΆΒΡ ἢ δάβογναγο [55811. Εἴ 
ΛαΆϑρθβ, οὔμῃ πος οἱ πιὰ πἀδίαμη οϑβοῖ, Οὐ  ) ἸΠΓΘΥΤΌσ Ώ5, Ὗ Ἰαἰδάπο, ἱπαυϊέ, 

᾽ 

ἃ Ἑταῖρος ᾧ 2, ὅ16.} Υἱάο 515 1ἰδ. 1. 81 δὲ πᾶγο Οδϑρίαχῃ 5, Ῥορυϊυπι ἃ- 
. 40. ἴθιη φιθηἄδτη, 816 ἀἰοίαπι, ἃ ϑαϑἰδη}8 Α58- 
Ὁ Πρὸς τὸν Βακτριανῶν, ὅς: 6.] ῬοΥ Βαοίγία- 5γτυϊΐϊξαιιο Βαὰᾳ ἰἰά Ἰοῃρὰὸ γϑιηοίυσα, δ] 5 

05 ὮοΟ ἴῃ ἰοοο οογητηοάὰ ἱπέο! Πρ ὶ ἤθαὰο- φοβίαϊαί Ἡ δέους γϑίῖο, 
τὲ ᾿π00}.5. ἴθσγα Βδοίγ πρὶ ὈἸέσα Ῥατίοὶ- 



ΑΜ ΎΟΥ, ., 

ἀψνΟ͵, ᾿ μ ᾿ ἣν ͵ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε΄. Ζῶ 

δι3. 0.3 

γυναῖχω, ἥν με κελεύεις φυλάττειν, Μὼ Δί, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, οὐκ 
ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, ἡνίκω " ἐξηρούμην σοι αὐτήν" καὶ δῆ- 
σα ὅτε μὲν εἰςήλθομεν εἰς τὴν σκηνὴν αὐτῆς τὸ πρῶτον, ἐ διέγ- 
νωμεν αὐτήν, (χαμαί τε γὰῤ ἐκάθητο, καὶ αἱ ϑεράπωιναι πᾶ- 
σαι περὶ αὐτήν χαὶ τοίνυν ὁμοίων ταῖς δόλωις εἶχε τὴν ἐσ- 
θῆτα) ἐπεὶ δὲ, γνῶναι βϑλόμενοι ποίω εἴη ἡ δέσποινα, πάσας 
περιεξλέψωμεν, ταχὺ πάνυ καὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρεσα 
σῶν ἄλλων, " καίπερ καθημένη, κεχαλυμμένη τε καὶ εἰς γῆν 
ὁρῶσα. ὭὩςς δὲ ἀναςῆναι αὐτὴν ἐκελεύσαμεν, συνανέφησον μὲν 

ς » - ς..4 3 9 δἥικκς ,ὔ ἐ . 9 - “ ᾿Ὶ "ἢ αὐτῇ πᾶσαι οἱ ἀμφ᾽ αὐτήν" διήνεγκε δὲ ἐνταῦθα, πρῶτον μιὲν, " τῷ 

ταῦ ἴογοῖα μαπς, Οντο, αυὰπη τὴ6 5εύγασο [065 ἢ ΪΝΝοῃ ρῥγοίθοϊο, αἱΐ Ουταβ. 
Ἐρο νεγὸ, ἱπαυῖς ἄγαβροϑβ, απο υἱαϊ, αὔτη θαπὶ [10] ΒΘ! ]ρΈγθ τα : ἃς β8πὃ οὰπι 
ταθογπαουΐαπι 65 ὈΥΙ Πα πὰ ἹΠρΥΘἀΘγΘΠ.Γ, Θᾶτη ΠῸῚ ΔΡΠΟΥΙΠΏΙ5 : (ΠΑ Π| οἵ 
Βυχὴϊ βοαεθαὶ, εἰ οἰτειιπι δατὴ 8 Π01}}885 βοαϊθαηέ οτηῃθ8: οἵ νϑβίθπι αὐ!άθπι 
Ταταυ!ατατη νϑεθα5 5ιτηϊΐθπι μα ὈαΡαΐ,) οἂπι ἀυΐομ δια α!ο σορηῃοβοθηαὶ αιε- 
Πδᾶπὶ δϑβοῖ Ππογὰ, οἰγο Πρ ΘοίΆΓΟΓηι5 ὉΠ ν Εἰ Βα 5, ΤΠΟΧ 8188. ΟΠΊΠ6Β ΘΧΟΘΙ]6ΓΘ 
αἶξα οβί, ἰατηθίβὶ βϑάοχοῖ, οἱ νϑἰδίᾳ ἰθύγαῃῃ Ἰηϊπϑυοίαγ. Ῥοβίαπαμη νογὸ 501- 
ΘΈΤΟ ΘΘΠῚ 551 ΠΊ15, ΠΟΠΒΌΓΓΘΧΟΥΘ ΟΠ} ἃ α086 ΟἸΤΟΙΤΟ. ΘΠ ΘΓΆΠΕ ΟΓΏΠΘΒ: 

8 ᾿Ἐξηῃρούμην) ἴῃ ϑίο Βοα]. Ἰορίίατ, 
᾿Αλλ’ ἔγωγ᾽, ἔφη, ἡνίκα ἐξῃρόέμεν, αατ5 ἀαϊάθ)ῃ 
Ἰθοξῖο νυϊραΐςθ 11}: ἐξῃρόμην δηϊοίογοπαα 
ὙΠΑΘΙῸΣ : Ππᾶτη οεδίεσὶβ, 4085 5ίαςπλ 56 6- 
Ὀπίαγ, του ὶ5 τστηογατη Ὀἐ γα γυτ δὲ 

; ϑῖΐαασε δὐθὸ ἢοο ᾿ρϑύυτη γουθΌ 
Ῥαυὶὸ ἰηΐγὰ δοάδιη τωοάο δαμῃιθοίαγ, νῦν 
μέντοι ἐξαιροῦμεν ἀνδρί σε, ἕζο. 

Ὁ Καίπερ καθημένη, ὅχ5.1 Ἐπὶ ΕΧΡΙΘββατῃ 
βισηχηὶ ἀο]οτῖβ ἱτηδσίποιῃ ! Η ταὶ Ῥαηίπόα 
βεάεῖ, οτε γεϊδίο, ἀ6)θοί!β ᾿ῃ ἰθυγατη, ΟΟυ]ΐ5. 
Ἠαυά εἰΐατα Ζζμάσα εαρία ἢ πὰ τη- 
Τηὶ Κ᾽ εϑρασίαπὶ ΤΙΗΐχιιε Ἔχ ϊθεηΐ : ΥἹᾺ 6 (πϑτὰ 
Δ ΠΗ 651) «ἡἀάϊεοηιη, ΡΟ] ἰονῖβ Πατηδηϊία- 
[15 Ῥεν  ἰββιτηῦτη, ἰη Πῖαΐορ. ἀ6 {11. ΟΝ ι- 
ἡπήϑτα. ΒΥ. 3. ἔξ, 13. εὐ Π|αβίγ. ϑραη]ιιη. 
Ὀϊββετί. δίδσγη, ΗἨΪ5 δάἀθ οτηπιηὸ [5αἷ. 11}. 
26. Ῥεαϊ. σκχχυῖϊ. Ζιαπιεηὶ. ἱ. 1. 11, 10. 

Ὁ Τῷ μεγέθει, ὅ:6.1 Ἀ᾿ ηια)εϑίαίε, 8611 ργὺ- 
ἔξαίε δοΥΡοτῖβ, Ῥαηίπέδτη γοοϊὸ Ἰασααὶ 

γε τρδ ηυῖρρε ποπιϊηῖθιι8 δαγθαγὶ ((.. 
Οὐ νεσρα 5ιπὶ, 110. Θ. 6. 5.) ὅτι ὁΟΥῬοΥ ιη 
τιαλεδίαϊε υεπετγαίΐίο εἰ. Ἰίληνιε ϑυβιραπι- 
ὉΪ5, Οὐτέ. 1. 3, 6. 12. ΗδρΗϑ ομθπη ργὸ 
γτοξα Βαναΐϊί, ααδι μα τα οογροτία ΑἸοχδη- 
ἀγάχα Ργαβίαγεί, )ὲ Χεῦχε οἰϊδπὶ τηο- 
Ἰηογίθε ρτοάϊξαπι 6οί ὡὉ Ηεγοώοίο, 110 7. 
α. 187, ποιρήπεπι ἴῃ ἰοίο οἦ115 δχοτοίίυ, 
τη 15. τογτίϑ !θυ5 ἀοἸδοίογαπι τα! Γτὴ 
σοηδίαπίο, [586 κάλλεός τε εἵνεκα, ὦ μεγά- 
θεος, ἀξιονικότερον αὐτῇ Ἐέρξεω ἔχειν τῆτο τὴ 
κράτος. ἱπηὸ οἰίατη ; ἀυσίογο εοάστη Ζ]εγὸ- 
ἀσίο, ἢν. 3. ο, 20, Βα Πορ 53. βοϊοθαπὶ γὸ- 
κοῖὰ εἰΐκοτρ στη, ΘΠ π|6 ΤΌγτηο ΦΓ πἰλί τὴ 

ἜΣ πλΐοΒ ββϑθηΐ; τὸν ὧν τῶν ἀςῶν κρίνωσι μέ- 
γιςόν τὲ εἶναι, καὶ κατὰ τὸ μέγαθος ἔχειν τὴν ἰσ- 

χὺν, τῦτον ἀξιῶσι βασιλεύειν. 1ιἃ γογὸ ΠΟῊ 
Ὀϑυραγογατ ἀπηίακοίΐ, 56 Πογηϊη τὴ οἰἴϊαπι 
ΘΧΟῸ  ἰΒβι τ οΥ γὴ δδί, ΘΟΥΡΟΥΒ τη] ϑίδίθιῃ 
γϑηθγαχσ. Ηδπο οουϊὰ 'ῃ Τγώαηο 880 
Ῥιμυῖια οχῖο! θυ ΟῚ ΟΠἰϑὶΐ : απ βγην- 
ἐα5, 7 ργοσογξαβ ΘΟΥ̓ΡΟΥ 5, αην ποτ 8 οωρὺ» 
ἐϊ5, εἰ ἀϊρηνλας οὐδ, φοηηδ ἰοπρὲ ἰαξέ- 
{6 γγϊηοίροιν οϑἰοηϊω 3 ῬΘΆΘΕΥΥ. ΠΟῺ 
Ἰοπρὲ 80 ἰηἰΐο. Νίβο ἴῃ 810 σϑβθ ἀἰν!η}}8 
116 1 Θϑγηαεὶ ἰκ. 2. εἰ κ. ῶ3, 324, ΥἱἹΙάα, 5ἱ 
Ρἰαοεῖ, Ο΄, ΟΝεροὶ. ϑὺυῸ δπθιῃ 6 Πρ] ονα- 
ἔϊ5, οἱ Οἀν58. ο΄. γν. 218. ΠΙμα δαΐοθιῃ ῥώμη, 
αυοά ῥχοχιτηὸ βοααϊίαν, ἃ Μϑίο Βομ]. 
αθοβί; οἂἱϊ ἰδηθη, οὔμι ἴῃ 6118 οὐση05 
οοτηρεγοαΐ, Ἰσοῦγα ΠΟ ᾿ἰν ἀδιη 8. ὙοΥὶ 
80] 6 'Ὅ6Γ τοδι", ααοα ἀαγὶϑοῦ!αχη, αὐ ἰὼ ἢ 
Πος ἰοοο, βοπαΐ : ἴρ856. τρϑ]]οτὴ βγη αΐθηι, 
Β6Ὰ υἱρόγόηι. Μιάθίαν δὐΐθμλ ῥώμη Ὠῖο ἴῃ- 
ἀϊοαγο, τιθιι τα τηοϊόχηααθ Ῥαηϊμός ῥτο- 
σογιίαί! 61.8 αρίὸ δαθὸ γθβϑροπάϊβ8θ, αἱ (ἃ- 
οἰ]ὰ οαἷν!8, Βυγροπίομμ οὐ σογζϑῖῃ βίῃ 
ἀὐϑριοϊοηίί, οΘοπ)ίοοτγο ᾿ἰσογϑί, νἱρόσθια 1}}} 
αὐξαϊδθθ ΠΑΌΙΘγα ; αἴαᾳαθ δἀθὸ τὸν ἰσχὺν 
(αὐ Ηογοάοῖδ, γΟΥῸΪ5. Βαργα Ῥϑυϊὸ δάϊδίϊθ 
τι8γ) κατὰ τὸ μέγαθος, '. 6. Ῥ7᾽Ὸ ργοοεγλίαίε 
υἵγεα, Οφίογίχῃ, γοῦθα βία, μέγεθος οἵ ῥώ- 
μη, Θπι δυὸ σογροσίβ Βαϊ τη γοργβθη- 
ἴτε νἱἀφηΐιτ, 4ιο Ῥαμοίοροη ογπᾶνὶν Μ|- 
ποόγνὰ, αὐ ἀὐριιδίέϊον [απὸ 'α Ῥγοσογύχῃ 00ῃ- 
βρθοίαιῃ ρῥγοάϊγοι 111, πιαϊογόχησιιθ ϑἀοὺ 
58{| αὐτηϊγα ΠΟ 615 ταουρτγρ : 



νδ.. 

22Ὁ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

μεγέθει, ἔπειτω δὲ, τῇ ῥώμῃ, κωὶ τῇ ἀρετῇ, καὶ τῇ εὖο- 
χημοσύνῃ, καίπερ ἐν ταπεινῷ σχήμωτι ἐφηκυῖα. Δῆλα δ᾽ ἣν 
δ᾽ ἦν αὐτῇ καὶ τὼ δάκρυα χωταφξάζοντω τὼ μὲν χωτὼ τῶν πέπ- 
λων, τὼ δὲ καὶ ἐπὶ τὸς πόδας. Ὥς δ᾽ ἡμῶν ὁ γεραίτερος εἶπε. 
Θάῤῥει, ὦ γύνω! χωλὸν μὲν γὼρ χαὶ ἀγαθὸν ἀχέομεν χαὶ 
σὸν σὸν ἄνδρα εἶναι, νῦν μέντοι ἐξωιρῦμεν ἀνδρί σε εὖ ἴσθι ὅτι 
ὅτε τὸ εἶδος ἐχείνθ χείρονι, ὅτε τὴν γνώμην, ὅτε τὴν δύνα- 
μιν" ἀλλ᾽, ὡς ἡμεῖς γε νομίζομεν, εἴ τις χωὶ ἄλλος ἀνὴρ, 
χαὶ ὁ Κῦρος ἄξιός ἐς; ϑαυμάζεσθοι, ὃ σὺ ἔσῃ τὸ ἀπὸ τϑδε. 
Ὡς ὅν τῦτο ἤχεσεν ἡ γυνὴ, " περικατεῤῥήξατό τε τὸν ἄνωθεν 

ἰὰπῦ νοτὺ ργϑϑίαθαὶ ἤωο, Ῥυϊπιάγη, τὰ) Θδίαίθ, ἀδιηἀδ, ν]ρόγα, δὲ [Οὐ ΤΔ δ 
ναηιιδίαίο, οἵ βρθοῖθὶ ἀβθοοῦθ, [οὐδὲ μα ῖζαι ἔα μ}}}} πάπα σοηβ 58οί. ΕΠ γ. 
ἰδουϊηγα8 νἸάθγ ουαὶ οἱ τη ηϑηΐθθ ΡῈΓ νοϑίοβ βγη, ρα τη δα ἴρ505. 5641 
Ῥθάθ5. Οὐμπιαιϊια Ὠδίι τα χΊ μλι15 ἰῃΐθ. ΠῸ5 ἀϊοογοί, ΒΟΩῸ ΔΙ ΠΟ 515, ΓΔΌΠΘΥ : 
πϑτη ἐαηιοίδὲ νἹγιιτὴ τὴ {πὶ ΘΟΥΡΟΥΙ5 1 ΠῈ ΔΠΉῊΣ ὈΟΠΙ5 ΟΥΠπαΐαπι δι Ἰαιηιις, 
τἀ ΠΊΘ ἢ Ψ]ΤῸ 16 πηοάὸ 56] ρΊπηα5, 6} σοῦ 50 185 ΠΟαῈ6 ἔουτηδο ρα] οὨγιτυα!- 
π6 11Π| σϑάθγθ, πθαιθ ἰησϑηϊο, ΠΘα 016 ρμοϊθδίαϊθ : 5θα, πὸ5 υἱὶ αυϊάθπι ἀυθέγα- 
ΠῚ}. 51 4υ 54 8} αἱϊιι85, Οὐτιβ Δατα γα ΟΠ 6 ἀἰρηι5. δδῖ, οὰ] 5 τὰ ἀδίποθῃξ 
ΟΥΙ5. 

ἹΚαὲ μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα ϑῆκεν ἰδέο- 
θαι. 

ΟαΥ5. σ΄ ΟὟ. 194. 

ἃ Τῇ ἀρετῇ ὅς 6] Ῥ.ΙΙΘΙΡ 5 το αϊέ, γον εϊει- 
αἴινα αγυδηνὶ : ΤιΘΌΠοΙαν 5, υὐγέμέο. Αὐ πὰς 
οογξδ γηϊηὴδ δρίὸ φυδάγαγα ν᾽ θα Υ ̓ἰϑίο 
νΟΟΙ8. ἀρετὴ ὨΟΙΟΠ65: Οὔ 5. οἰγποη 5] 
βρθοΐθϑ, ὨΪἢ1} οὐϑίαϊ, αὺο ᾿ιϊηϊὶθ οἱ β'βὶ- 
βιοδθοηθηι δ) αϑιηοάὶ (γἹ αθγηα5, αθδτῃ Π- 
75. Ισοὶ ταῖο ροβίια]αί. γδυς φαϊάθτα 
6108, ἴᾶγὴ ἃ νϑίοσι 5 φαὰτα ἃ γϑοθηου!- 
Ῥὰ5, άΐουγι ϑο]θ πὶ οὐἹοῖηθθ. [15 δυΐθιῃ 
ῬΟἰβϑιηλΐτα. ἃ ἀϑθηβουῖηι, αὶ, Εἰμηιοϊοσἱοὶ 
«Ἡ. Αὐοΐοτο οἱ Ῥηαυογῖνο το α μ 5, Τὰ 
ἀράπουσηΐ 80 ἀρῶ, ἀρέσω, (ρἰαο60} ἀη46 
ἀρεςτὴ κα ἀρετὴ, ἡ πᾶσιν ἀρέσκνσα. ϑοοπηάιιχη 
λιοο οἰγπιοη, ἀρετὴ Θογατηοαὰ 5λ{]5 ἀδποῖδα- 
γ8 Ῥοίοϑί δαϊηγία ψικαυΐδ δ᾽υε ΟΟΥ̓ΡΟΥ8 δὲυ8 
απϊηνὰ δόλια, φὰς βυιϑηϊοϊαηΐ, φαθ δἀμλῖγδη- 
ἰὰγ Οἴλη69. Ηο «ὐΐοτη οονριίδ, ἈΙΩΔῸΙ- 
Ἰόβα! ΦΌΥΠλϑθ ἀοίθβ, γοϑρὶοῖϊ : δοἀύμγηιιθ 
(ουβᾶῃ χηοάο δβχσροὴὶ ἀθροῖ ἃριιὰ ἢοληρν. 
Οὐγ8. σ΄. ν, 3ὅ0, ἢ 

Εὐρύμαχ᾽, ἤτοι ἐμὴν ἀρετὴν. εἶδός τε, ὃ- 

φέ, 
᾿Ὥλεσαν ἀθάνατοι. 

οᾶά Ἐπδίαϊμημι δα. Ἰοσαϊη αὐαϊ: ᾿Αρετὴν 
δὲ ἐνταῦθα, οὖ μίαν τινὸ λέγει, ἀλλὴ τὸ εὐδαιμον 

Τὰ δὶ παλτὸν αν ]ς, νοβίθ ΒΙ ρθγιοσἹ ἀρ οἰββᾶ δ᾽ υ]αγθ σσορὶξ : ἀπο} }}- 

τῆς ζωῆς τὸ μακαριςόν. (Ὦξθα ΠΟΙϊοΟ ἀρετῆς ἃ 
Τηθηΐα ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ8 8]16 ηἰββίσηδ 6ϑι) Ρθσεὶϊ 
Επδίαϊῃϊαβ: ἢ “ὃ πᾶσαν γυναικὸς δεξιότητα" οὗ 

μόνον κατὰ φρένας, ὡς Ἑὐρύμαχος εἶπεν, ἀλλὰ ἡ 
τὴν κατὰ ἔργα κὰὲ, οἰκονομίαν αὶ ὅσα τοιαῦτα" αἱ 
ΠΘΙΏΡΘ ΥῸΧ ἰβίδ ᾿παϊοαγαῖ, ῬΘΠΘΙΟΡΘ 56 
βδαάαιι6 οπληΐα βδοϊδξὲ τοπυβίόσαθρ ἘΘΥΘῚ- 
αὶ γαϊοποῖη οδ]]} 8586. ΕΠ Ὠυϊυδπιοαὶ 
αὐϊά θη ἱπίθυργδίϑοηθτὴ ἰοοὺβ ἢϊο Χε- 
ΠΟΡΠΟηἑδ5 ΠΟ ρἰδπὸ τοϑρυϊ. δ θηι 
[Δ ηλθὴ ἀρετὴν ἢ ΘΧΡΟΠΘΙΘ ῬΡΟΥ εὐἰηιζαηι 
νην ριον ιαϊηδην: Ὡ6Ὸ δου βαηὸ, υἱ 
ἀϊοαγ φυοα βρηΐζίαχη, ἀἰοίο ἰῃ ΗἩουηλοσὶ γοῖ- 
58, ΘΧΡομομαδ υἱάοίασ, Ῥοστὸ, υἱ ῥγίοτα 
11 νουῦθα, μέγεθος αὶ ῥώμη, δἃ ἀαϊρτγιεῖξα ἔδη); 
Τογπλδθ, υἰγ!όψαθ δάθὸ ρον ἐααϊπὶ5. κοΐ 
Ὠ115 : ροβίθσγϊοχα πίοι, ἀρετὴ καὶ εὐσχημοσύνη, 
δα πυδηιιδέαξοηι, δια τ ΠΟ Όχαπι (οί ΟΥ̓ 
Οἰδον. ΟἸο. Ὁ. 1. ο. 36,( ἀποοτα ἀθὈΘμλ15, 
γδϑρίοογο υἱἀθαπίαν: ἴζά οτηΐθιι5 δ᾽ πιαὶ 
σοπ) πη οἵἶβ, Ραηϊμέδσῃ ἰδϊθση ἴογὸ Χϑῃο- 
Ῥῇομ Θχ θεῖ, αυριθῦθ ῥἱοίοσὶβ τηδ}:1ὶ 
ἀδϑουρίατα νοϊυϊε ΤΡ εϊοδέγαξιι5 {}6οη.. 110. 
Ὁ, 

Ὁ Περικατεῤῥήξατο, ὅ:6.} 510, Ξέρξ. 
Πὲέπλον δ᾽ ἔρδικξ κολπίαν ἀκμῇ χερῶν, 

ΖΕ ΒΟὮγ}. Ῥεγσ. υ. 1005. 

Ἠυ)ὰ5. γοσὸ χηονὶβ ΘΧΘΙὈἾα ΡΙΠΓΕ ᾿ΈΕ8 5 
ἘΠ. 3, ν. 194, 
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“πέπλον, χωὶ ἀνωδύρωτο" συνωνεξόησων δὲ αὐτῇ καὶ αἱ δμωαί. 
Ἔν τότῳ δ᾽ ἐφάνη μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖξον μέρος τὸ προςώπϑ, 
ἐφάνη δὲ ἡ δέρη χαὶ αἱ χεῖρες" καὶ εὖ ἴσθι, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὡς 
ἐμοί τε ἔδοξε χωὶ τοῖς ἄλλοις πῶσι τοῖς ἰδδσι, μήπω Φῦναι, 
μηδὲ γενέσθωι γυνωῖκω ἀπὸ ϑνητῶν τοιαύτην ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ᾽ ἀλλὰ 
πάντως, ἔφη, καὶ σὺ ϑεώση αὐτήν. Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Ναὶ 
μὼ Δίω, πολύ γε ἧττον, εἰ τοιωύτη ἐςὶν οἵων σὺ λέγεις. Τί 
δαί; ἔφη ὁ νεανίσκος. ὍΣ γι, "ἔφη, καὶ νῦν σῦ ἀχόσας ὅτι 
χωλή ἐςιν, εἰ πεισθήσομωι ἐλθεῖν ϑεωσόμενος, 8 πάνυ μοι σχο- 
λῆς ὄσης, δέδοιχα μὴ πολὺ ϑᾶττον ἐκείνη με αὖθις ἀνωπείση 
χαὶ πάλιν ἐλθεῖν ϑεωσόμιενον" ἐκ δὲ τότε ἴσως ἂν ἀμελήσας 
ὧν με δεῖ πράττειν, καθοίμην ἐχείνην Θεώμεξνος. 

Καὶ ὁ νεανίσχος ἀναγελόάσας εἶπεν ἡΟἴει γὼρ, ἔφη, ὦ Κῦ- 
ῥε, ἱχωνὸν εἶνοωι κάλλος ἀνθρώπε ἀνωγκάξειν τὸν μὴ βελόμε- 

γον Ὡρώττειν᾽ πωρὼ τὸ βέλτιξον. ἘΝ μέντοι τῦτο, ἔφη, ὅτως 
ἐπεφύχει, πάντως ἂν ἠνάγκαζεν ὁμοίως. “ Ὅρα, ἔφη, τὸ πῦρ. 

486 υπὰ νοοϊίογαίεο βῃπί. Πὲς πὸ ΟΝ ἴδοϊθὶ δ)5. ρϑ15 δάρδγαϊ, 
φοἰΐυτα οατα δὲ πιᾶπὺβ δά ρϑυιθγιιηΐ : βοϊάβαυθ δἀθὸ, ὕνγθ, ᾿πατῖῖ ἰάτῃ τα] 
αυᾶπῃ 4115 ογηπ! 5, Θατὰ 481 δάἀβροχογαηΐ, νἹβτη 6556) πη ]υδιη ν6ὶ Πδίδηη 
4556, νΕ] ἴῃ Α518 ἰα]6 πὶ δχ χηουτα ἰθ5 Θχ 1556. τη Π]θγθιὴ : 56 Θηϊη}, 817, 
οἸπηἰπὸ {ι δαπὶ βρθοίαθῖϊ8. ΕΠ γι, ηῦ νογὸ ταυτὸ ταὶ 8, πιαυϊί, 5ὶ 
{815 δβί ᾳυδίθιη (ὰ ργοάϊοαβ. (υἱὰ τὰ ὃ Ἰησυϊέ Δἀο θβοθηβ 1116. Θὰ 5] 
πυης, αἴξ, ροβίαιδπι 46 [6 Δι αἾ 1 ΘΔ ΠῚ 6556 [ΟΥΠΊΟΒΆΙη, ῬΟΓΒΔΘΥΪ 121} ραἴαν, 
πΐ δα βρεοίαπάθπι ἐϊαηι ἀὈθατη, οὐπιὶ ΠΟ ἴῃ Οἷἶο ὈΓΟΥϑὰβ 51Π1,) ΨΘΥΘΟΥ 6 
ταυϊὸ οἰτἂὰπ 111 τᾺΪΠῚ τυΐϑῦτῃ μουδυδάοαϊ, οἱ προοίαϊιπη τθάθατῃ : ἂς ἀοἰηἀὸ 
πορίθοίίβ ἰογίαβϑα γθθ5 115 4πὸρ τηϊῃϊ σογοηάθο διιηΐ, οου 15. ἴῃ Πάτα ἢχὶβ 
ἀρβιάθδπι. Ἄν): 
ἘΠ Δἀο 65 68 γϑα βυ ]αίο, Εἰ χιδεπιάϑηθ, ὕγτο, ἱπαυϊῇ, ἰουγηατη Πα 81 

ἰαπίιμη ΠΆΡΘΓΟ νἸΓ τη, αὐ ποϊοπίοιῃ οοραΐ άσοτο, αιοά ἐαοσέι πη 51: ορί!- 
πη ἢ 51 νογὸ νἱπῦ δῆς, ᾿ἱπηυϊῖ, παν ΠΑΡ Θαΐ ΤΟΥ, ΟΠ Π65 ΘΟ 6 ΠῚ Τη060 

ἃ Ὅτι ἔφη, κα νῦν, ὅ.0.1 Ηπὰο γοβρίοἱί Ῥύίι- 
ἰατοῖμιδ, περὶ πολυπραγμ. Τ΄. 2. μὴ 521. οἵ 
566. Ὃ δὲ Κῦρος οὖκ ἐβύλετο τὴν Πάνθειαν ἰδεῖν, 
ἀλλὰ τῷ ᾿Αράσπυ λέγοντος, ὡς ἄξιον ϑέας εἴη τὸ 

τῆς γυναικὸς εἶδος, Οὐκῆν, ἔφη, διὰ τῆτο μᾶλλον 
αὑτῆς ἀφεκτέον" εἰ γὰρ ἀπὸ σῆ πεισθεὶς ἀφικόμην 
πρὸς αὐτὴν, ἴσως ἄν με πάλιν ἀναπείσειεν αὐτὴ αὶ 
μὴ σχολάζοντα φοιτῆν ϑεᾶσθαί τε καὶ παρακαθῆσ- 
θαι προμένον πολλὰ σπυδῆς ἀξίων. Ὠοῖπάα 
ΞΘΤΏΙΠῚΠῚ ἱπάτγὶ. οχοιηρίατη ἰθϊάθιη 
ἀάμοϊξ; “Ομοίως οὐδὲ ᾿Αλέξανδρος εἰς ὄψιν ἦλθε 
τῆς Δαρείν γυναικὸς, εὐπρεπεςάτης εἶναι λεγο- 
μῖνης, ἀλλὰ πρὸς, ὅχο, 
Ὁ Οἴει γὰρ, ὅκ6.] ἡ οσυϊα γὰρ ἰηἰογτοκαίίο- 

Ἠΐ πὶ ᾿ηβογνίθηϑ, Υἱὰ 5παηὶ οαυϑαϊδιι 
τη, Βούσηη τηοάο ἀπ είαν. Μαίί. 
ὌχΥ, 93 Ὃ δ) ἡγεμὼν ἤδη" ΤΙ γἣρ κακὴν 

ἃ 

ἐποίησεν ; Ἐγαβἰγὰ Ἰριταν ραν ουϊαγ ἰϑίδγα 
ογαϊοηοιῃ Ἰἀθὸ αἰ οἸΙθγὴ γοά θυ δ ἰχὰ- 
αν αϊΔονιαΐιι5, αῖα, ΠΟῚ ἀρρατγοῖ, οὐ}5 
γοὶ οαιι98 γοδααίαν. Νϑο οιαῖΐῖ, οὐὐσ Τηΐϑυ- 
ΡΓΘ5 {ΠῸ οὐ αγοίζι8 οἴλαη ρωβίμ! αἰ! }8 γ8- 
οὐδαϊοηθι ἰὈἱ 9001} ]Προηἤδυ βἰαΐαθ- 
γοηΐ; αυδϑὶ ἀϊχουῖ Ῥιαίιι5, «ΝΡ γαοϊαηι, 
ποῦν ογμοϊβ σαι: χιυὰ οηΐην ἡναϊδ ραϊγαυὶ! 7 
ΝΑΙ 586 1]5 ἰἰφαθί, ΑΥαϑροη ὩΜ]]γὴ ΠοΟ 
ἴοοο οαυϑαζη 800] πσογθ, 864 ἱπίουτοσα- 
ἀοηθῖι ἀπηΐαχαΐ ΡΙΟΡΟΏΘΓΟ, 

ο Ὁρα] ΜΆ. Βοάϊ. ἀαἱ δρᾷς, 41 τηράο δὶ 
Ἰεᾳᾶ8, ἰηξοσσοσαῦγᾳ οὐἱΐ ογαίο; οίαμο, 
46 Ῥαμ!ὸ ἰηΐγα οσοαγτγις, ογη πἰπὸ ΒΝ} 19 : 
ὁρᾷς ἔφη, ὅτι σὺ πρῶτος, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον, δχο, 

Απάὶ ϑοογαίοην οατα Χοπορμοηίο ἄθ νἰΐα!- 
ὅτα Τογττηοϑῖα αἰ απργο στη, ἀποόμν, ἢ}, ἢ 
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ὡς πάντας ὁμοίως χαίει"' (πέφυχε γὰρ τοιοῦτον) σῶν δὲ. 
χωλῶν, τῶν μὲν ἐρῶσι, τῶν δ᾽ ἔ᾽ καὶ ἄλλος γε ἄλλο. Ἔθε- 
λάσιον γὼρ, ἔφη, ἐςξὶ, κωὶ ἐρᾷ ἕχαςος ὧν ἂν βόλητωαι. Αὐτίχα 
δὲ ἐκ ἐρῷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς, ἄλλος δὲ ταύτης" ἐδὲ πατὴρ 
υγατρὸς, ἄλλος δὲ ταύτης. Καὶ γὼρ Φόξος χαὶ νόμος 
ἱχκωνὸς ἔρωτα κωλύειν. ἘΠῚ δέ γ᾽, ἔφη, νόμος τεθείη μὴ 
ἐσθίοντας μὴ πεινῆν, καὶ μὴ πίνοντας μὴ διψῆν, μηδὲ 
ῥιγοῦν τῷ χειμῶνος, μηδὲ Φάλεσθαι τῷ ϑέρως, ἐδεὶς ἂν 
νόμος δυνηθείη διαπράξωσθωι ἀνθρώπες ταῦτα πείθεσθαι" 
πεφύρασι γὰρ ὑπὸ τότων χρωτεῖσθωι. Τὸ δ᾽ ἐρῷν, ἐθελόσιόν 
ἐξ!" ἕχαςφος γῶν τῶν κωθ᾽ αὑτὸν ἐρῶ, ὥςπερ ἱματίων καὶ ὑτοδη- 
μάτων. Πῶς ὅν, ἔφη, ὁ Κῦρος, εἰ ἐθελόσιόν ἐςι τὸ ἐρωσθῆναι, 
8 κωὶ παύσασθαί ἐξιν ὅτων τὶς βόλητω:, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, ἑώ- 
εαχῶ κωὶ κλαίοντας ὑπὸ λύπης δὲ᾽ ἔρωτω, χωὶ δθλεύοντάς γε 
φοῖς ἐρωμένοις" καὶ μάλω κακὸν νομίζοντας, πρίν γε ἐρῶν, τὸ 
δολεύειν, κωὶ διδόντως γε πολλὼ, ὧν ἐὶ βέλτιον αὐτοῖς φέρεσθαι 
χωὶ εὐχομένος ὥςπερ καΐ τινος ἄλλης νόσα ἀπωλλαγῆναι, καὶ 
8 δυναμένες μέντοι ἀπολιλάττεσθωι, ἀλλὼ δεδεμένος ἰσχυρο- 
φέρῳ τινὶ ἀνάγκῃ ἢ εἰ σιδήρῳ ἐδέδεντο. Παρέχωσι γᾶν ἑαυτὰς 
τοῖς ἐρωμένοις πολλὼ χαὶ εἰχῇ ὑπηρετθντας" χαὶ μέντοι ἀδ᾽ 
ἀποδιδράσχειν, ἔπιχειρὅσι, τοιαῦτω κωκὼ ἔχοντες, ἀλλὼ χαὶ 
Φυλάττϑθσι τὰς ἐρωμένας, μή οι! ἀποδρῶσι. 

ὁορογοῖ. Ἰσηθιι, ᾿π4]ξ, αάβρὶοθ, αὶ ΘΒ η65 ΠΠάθπλ ἀγαΐ : (Πδτὰ ἰ8}15 ἃ 1ἃ- 
τυγᾷ, 651) αἴ ΕΧ ΤΟΥΠΊΟΒἾ8,. ΔΠῸ5 ἈΡΠγῈ. 50] 6 ηΐ ἤορημῖιθδ) 4|105 ἤθη : δὲ [τι 

᾿ Ὁ] 1ο5 αηίογος Παΐοί. ἘΠ5ῖ δηΐπι, αἰΐ, πὲθο τὸϑ ἴῃ νοϊιηίαία ροβὶΐα, δὲ ἀπὰ5- 
αιϊδαθθ αι ναἱτ ἀπιαί, Ἂς φῥυϊηνὴην ααϊάθη ὨΘα6 ἔγαΐθι Βογοόσοιῃ, θα 
Αἰτὰ5 Θάγη, ἀπγαΐ ; Ὠοηϊι6 ραΐον Πἰϊαιη, 56 δἰ Ππ5 θᾶπ), αὐταί. ἘΣ ΘΏΪ τ ΠΙΘ 5 
οἱ Ιαχ βαϊὶβ δά οοδγοοηάμιμ αἰποσοπὶ ναϊθηῖ, Αἱ νοτὸ 5ὶ ἰθχ, ἰηαυ, ᾿ἰαΐα 
οϑβθί, αὐ αὶ πο σοπιθάπηΐ, ΠΟῺ Θϑυυδηΐ, οἱ ααὰΐ ἤθη ὈΙθαπί, ΠΟῊ 5:|8Πἰ, 
ὕϊαυθ πθο ἤνθηιθ αἰσθαμῖ, ἢδς εὐβίαϊο οαἰθαηΐ, ἢ5 'π ΓΘ 5 αἱ ΠΟΙΆ 65 μά γ6- 
τοπὶ ἰθχ ἢ1}1ἃ μοβϑοί οἴϊοθγρ : 5αηξ ϑηΐμα ἃ παίαγῆ 510 σομρδγαΐ, αὐ [15 
οράδηΐ, Λιυμαγο νογὸ, ἴῃ νοϊυηΐηϊθ θοβιἑα πη δϑί : βιαυλάθμῃ ἀπ βαΒη 88 
Δ)αΐ αἴτὲρ 5101 σοηνθηλιηΐ, τις νοβίθβ οἱ σα]οθοβ. Θιῖ 8ὶῖ ἰσίζαν, ἱπαὺ Ον- 
Ὑ15, 51 νο την ϊητη αὐ ἄδην οδί ἀπιὸν, αὐ σηιαμεῖϊϊ πηθῦη ἴασογο ἤθη ἰἰοθδΐ, 
οὐπὴ ατῖ5 νοΠ Ρ Αἰααὶϊ νἱϊ ὁρο, ᾿ἰπαχαϊὶ, αὶ ργθ ἀοίογο, αιιθῖὴ δχ ἁμηοῖὸ 
ῬοΓΟΙρΙΘθαηΐ, βογθηΐ, οἱ 115, αιοβ ἀρλαθαηΐ, βου ϑγθηξ : ἰαπηοίβὶ, ρυϊιϑαυδηι 
ΘΓ ηΐ, 56 γν πΐθι γθὴ να] ἀὸ πα ]απ ἁΥΗγαγοπίυῦ : αθΐαιια. πιυϊία ἰϑγρὶ- 
γϑηΐαν, αῸθτι5. παιτὰ Πὰς σογητηοη ὃ σαγογο Ροϊθσαηξ : ἔμηὲ ααΐ ορίαγοθηϊξ τ 
αηιοῦ ΟΝ 5οοὶβ αἴσπιθ πογθο αποάδην Α1ο ΠΠθογαγεπίαγ, ἤθήπθ τϑηηθῃ [186- 
ΤΑΥΤῚ Ῥοβθοηΐ, 561 ν]ἴοῦο αιδάαπι προοββιϊαῖθ [αἶββο οοηβίγοἴοβ, ημὰπι 5] 
ἴδυγο νἱηςτὶ ἰαϊββθηῖ, (υΐῃ εἰ 50. δηεὲβ απογῖθι5 να] δ δὲ Ἰπδηΐτου ουβθημῖο- 
505 Θχῃὶρθοηῖ : ἃς ὃ αὐϊίθηη. ἀσΐαροτθ σοηδηΐαν, οὗ Θ᾽] υβπιοαϊ Παθαπῇ 
878, 566] ϑἤληι ἌΠΤΟΥΟς ϑηγοσ, ὃ ΑἸ σ ΠΥ αἰϊαυιὸ. ΟΠ ΒΟΥ ΠΥ. 



ΕῚ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Κ΄. 226. 

Καὶ ὁ νεωνίσκος εἶπε πρὸς ταῦτ᾽ [[οιὅσι γὰρ, ἔφη, ταῦτα; 

εἰσὶ μέντοι οἱ τοιᾶτοι, ἔφη, μοχθηροί" διόπερ, οἶμαι, καὶ εὔχον- 

ται μὲν ἀεὶ, ὡς ἄθλιοι ὄντες, ὠποθωνεῖν" μυρίων δ᾽ θσῶν μηχαι- 
νῶν ἀπωλλαγῆς τῇ βίο, ἐκ ἀπαλλάττονται. Οἱ αὐτοὶ δέ γε 
ὅτοι χαὶ χλέπτειν ἐπιχειρᾶσι, κωὶ ἐκ ἀξέχονται τῶν ἀλλοτρίων" 
ἀλλ᾽ ἐπειδάν τι ἁρπάσωσιν ἢ κλέψωσιν, ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι σὺ πρῶ- 

τος, ὡς ἐκ ἀναγχαῖον τὸ κλέπτειν, αἰτιᾷ τὸν “λέπτοντα καὶ 
ἁρπάζοντα, καὶ ὁ συγγινώσχεις, ἀλλὼ κολάξεις: Οὕτω μέν- 
τοι, ἔφη, καὶ οἱ χωλοὶ ἐκ ἀνωγχκάξεσιν ἐρᾷν ἑαυτῶν, ὀδὲ ἐφίεσ- 
θαι ἀνθρώπος ὧν μὴ δεῖ" ὠλλὼ τὼ μοχϑηρὼ ἀνθρώπιω πασῶν, 
οἶμαι, ἐπιθυμιῶν ἀκρατῆ ἐφ᾽, κῴπειτω ἔρωτα οἰτιῶντο" οἱ δὲ 
καλοὶ κὠγαθοὶ, ἐπιθυμῶντες καὶ χρυσίδ καὶ ἵππων ἀγωθῶν καὶ 
γυναικῶν χαλῶν, ὅμως ἁπάντων τότων ῥοδίως δύνανται ἀπέ- 
χεσθαὶ, ὥςε μὴ ἅπτεσθαι οὐτῶν σαρὼ τὸ δίκωιον. ᾿Ἐγωγ᾽ ὄν, 
ἔφη, ταύτην ἑωρακὼς, κωὶ ττονυ μοι κωλῆς δοξάσης εἶνοωι, ὅμως 
παρὼ σοί εἶμι, ἃ ἱππεύω, ἃ τἄλλα τὼ ἐμοὶ προςήχοντω ἀΐο- 
σελῶ. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος" ἴσως γὼρ θᾶττον ἀπῆλθες 
ἢ ἐν ὅσῳ χρόνῳ ὁ ἔρως πέφυχε συσχευάξεσθαι ἄνθρωπον. Καὶ 
πυρὸς γάρ τοι ἐξὶ ϑίγοντα μὴ εὐθὸς χωΐεσθωι, καὶ τὼ ξύλα ἐκ 
εὐθὺς ἀνωλάμπει᾽ ὅμως δὲ ἔγωγε οὔτε πυρὸς ἑπὼν εἶναί ὥπτο- 
μαι, οὔτε τὸς χωλὸς ἐσορῷςἙ Οὐδὲ γέ σοι; συμαϑλεύω, 
ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, ἐν τοῖς κωλοῖς ἐῶν τὴν ὄψιν ἐνδιατρίς εἰν" 

ΕἸ δαοίθβοθῃβ δὰ δος, Ε δοϊυΐ νϑγὸ, ατιδ5 (οἰδ, αἰξ: ΘΌ ΠΣ ὨΙΠΜΓΙΓΠῚ [τι 115- 
τηοαϊ Ὠομηΐπ65, ἰηαυϊί, Βοοογ 65 : ἀΌΠΟΟΙΓΟα, αὐϊ ΟΡΙΠΟΥ, ΒΟΠΊΡΟΙ ΘΕ]8 ΠῚ ΤΟΥ 
ορίδηϊ, τιἴ τηϊβογῖ : οὐτηαιιο γαϊΐοπθβ ὃ νἱ ἃ Θχοθάθηαὶ βιηΐ Ἱπηιηθ δ. ΠΟΙ 
απιο ἐχοθάυπί. ἘΠῚ 1] Ξαηὸ ἰρ51 ἔπγασὶ αποαιθ σοηδηία, δὲ ἃ Ὁ 8.16} 15 
δπαυὰ αρϑύποηΐϊ : νογὰτῃ αὶ αὐ] ταριθγο νοὶ] ἔαγίο Βα ρίγα χῦτο, ὨΟππΘ ν]ἀ65 
1056, ᾿παυϊί, (6 ρυϊπηὰτη, ἰδ {:4Πὶ 51 ὨθηλΟ πθορϑϑιίαίθ σοδοίαϑ Γαγίπτη ἰϑοογοί, 
Γαγαηίοπι ταρἰοηίέπηαιδ δοσυβαγθ, ΠΘα 16 νϑηδ πὴ ἀᾶγ6, 56 ροθηδηλ ΒΕΠΊΘΓΘ ἢ 
δὶς αυϊάσπη σον, αἷΐ, ὨΘαῸ6 ΤὈΓΠΊΟΒΙ 56 ΔΠΊΔΥ6 ΦΟριηΐ ΠΟΠΪη65, Ὡ6Ὸ ἃ 
αὐροίεσο αυὲ5 δἀροίοηα ποὴ 5ιιηΐ : 56 τα βου βίο] ἀΊμ6 ΠΟμι ΠΟΘ 65 ἃὉ 
οπππῖθιι5, υπΐαι.6, συρ᾽ἀἸταε 5 σαρογαηίαν, ἃ ἀοἰηἊθ οὐΐραπι ἴῃ ΔΠΙοΥΘΙΣ 
οοπίοσαπε : δὲ ποποϑιὶ ργοθίαιο νἱτ], οἰβὶ οἵ δυγυαϊη, οἱ θϑαιοβ θΟηΟ05, οἱ πλι}16- 
τ68 ἰοττηοβὰβ Θχροίδηίΐ, [ϑγ 6. ἃ [15 οπιηΐθι5 [8.1] ὃ 56 πιοί ἀὈβίϊπου 8 ροβϑαηί, 
αἱ ᾿Γεδίου ἐρασαμη Θὰ ποὴ Δὐϊηραηί, Ἐρο ηυϊάθπι οογίὸ, πα, απιαμαν}5 
δπο ΘΟΠΒΡΟΧοσῖμι, ρόγαμδ τη] ψϑηιιβία νἶϑα 5ϊϊ, Ε01 ἰαπηθη δάβιιπ, δἱ δαι]- 
το, οἵ σερίογα 4186 πηοὶ βιιηΐ οἤτοι! ργεθβίο. Πὰ ρχοίδοιϊὸ ἰηααὶϊ Ογτὰβ : ἴου- 
[8586 Θηϊπὶ (ἰβοθϑ5,5ε1 οἰτΙὺ5 οἱ ἀπία ἰὰ ἰϑιηριι5, 40 παίυγᾷ, 5016 ( ἀπηοῦ ππδο ἢ ]- 
Πἰδ 5:118 Ποπηΐποβ ὁσουρατο. Ναπι ἤογὶ ροίοβί, αἱ οἰΐαπι ἰρπθιη 18 [Δ ΠΡΘΠ5 
ὭΟΠ βίαετηι υγαίυτ, οἵ Πστα Ὠοπ βίαι! πὶ “απιπι ςοποορία [αἸσοηΐ : ΘρῸ ἰἀπηθῃ 
ποῦ ᾿στ)6 ΠῚ υἱεγῦ ἱπησδγο, πος ΤΌΤ οβο5 αβρίοογο, βοῖθοο. Νὰὸ {ΠΡῚ φυϊάθιηι 
σοηβι!ο, ΑὙΓαβθᾶ. ᾿πΠ6ῊΪ, ΠΓ οσιΐοσ. ΓΟγπτοϑὶς αἤἠμὝτη 5. ἸΥΩΠΊΟΥΑΤῚ 5᾽Πᾶ 5: ΠΆΠῚ 
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ὡς τὸ μὲν πῦρ τὸς ἁπτομένος χαίει, οἱ δὲ χωλοὶ χαὶ 

» εἾ .“ . ς 7 Ω 3 ϑος ἃ 

τὸς ἄποθεν Φϑεωμένες ὑφάπτϑσιν, ὥςτε αἰθεσθωι τῷ ἔρωτι. 
Θάῤῥει, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὀδὲ ἣν μηδέποτε πούσωμιωι͵ ϑεώμενος, ὁ 
μὴ κρωτηθῶ, ὥςε ποιεῖν τι ὧν μὴ χρὴ ποιεῖν. Κάλλιςα, ἔφη, 
λέγεις᾽ φύλαττε τοίνυν, ἔφη, ὥςπερ σε χελεύω, χωὶ ἐπιμελξ 
αὐτῆς ἴσως γὼρ ἂν καὶ άνυ ἡμῖν ἐν χωιρῷ τι γένοιτο αὕτη ἢ 
γυνή. Τότε μὲν δὴ ταῦτω εἰπόντες διελύθησαν πον, 
Ὁ δὲ νεανίσκος, ἅμα μὲν ὁρῶν ὑπερχωλλῇ τὴν γυναῖκα, 

ἅμω δὲ οἰσθόμενος τὴν κωλοχὠγωθίων αὐτῆς, ἅμα δὲ “ερωπεύ- 
ων αὐτὴν, καὶ οἰόμενος χωρίξεσθωι αὐτῇ, ἅμα δὲ αἰσθανόμενος 
ἐκ ἀχάριςον ὅσαν, ἀλλ᾽ ἀντεπιμελεμένην διὼ τῶν αὑτῆς οἰχετῶν 
ὡς χωὶ εἰσιόντι εἴη αὐτῷ τὸ δέοντα, καὶ, εἴ ποτε ἀσθενήσειεν, 
ὡς μηδενὸς ἂν δέοιτο᾽ ἐξ πάντων τότων ἡλίσχετο ἔρωτι, κου ἴσως 
δὲν ϑαυμοωςὸν ἔπασχε. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ὅτως ἐπράττερο. 
Βϑλόμενος δὲ ὁ Κῦρος ἐθέλοντας μένειν μεθ᾽ ἑχυτῷ τὸς τε 
ἸΜήδος καὶ τὸς συμμάχες, συνεκάλεσε πάντας τὸς " ἐπίκαι- 
ρίδς" ἐπεὶ δὲ"συνήλύον, ἔλεξε τοιοίδε" ΓΝ 

ΟἾΑνδρες Μῆδοι χωὶ πάντες οἱ πωρόντες, ἐγὼ ὑμᾶς οἷδὰ 
“ς σαφῶς ὅτι ὅτε χρημάτων δεόμενοι σὸν ἐμοὶ ἐξήλθετε, ὄτε 

ἰρῃϊδ φυϊάθχῃ πο γη]ϑὲ ἸὰὨρ Θηΐ65 ΟΥΤὲ, ἃΐ ΤΟΥΤΊΟΒΙ οἰϊαπ 605, αἱ ὃ Ἰοπρίπαυο 
βρθοίδηϊ, δἀθὸ ἀοοοπάππί, τι ἀπιογο ἤδρυθηΐ, ΒΌΠΟ 55 δηΐπιο, ΟΥντθ, αἷΐ. 

ΠΘαΠη 81 ϑηΐηὶ [ας γι; [056 αἱὶ δαθὸ οαρίι5 5ῖπι, πὸ συ άθη 5] πυπαπᾶπι 
λαηπο βρθοίαγθ ἀθβίπαμα, αὐ δἰ αα!, ΠΟ απο ποὴ οροχίθαϊ, δαπη απ. 
Θοιββίπηθ, ᾿πΠααϊῖ, αἷ5 : δία. δαθὸ λαπο ηιδὶ ἀἀβουναΐο, ᾿ἱπηαϊ, αιιδιιαᾶ- 
γηοα πηι (6. 160, 6] ἔβα συΓαΠν ΘΟ ΥΟ ; ΠΔΠῚ ἰογα556 Τα ΠΟ. ἢδθο ΟὈ]αίᾷ 
«Πα ΠΟ ΟσσαΒΊΟΠ6 ΤΡ ΠΟΡῚΒ5 ἀἰϑὰϊ {που . ἘΠῚ (πη αὐδὴν ἢ αἰεί ἃ 
56 ἴην θη (ἰἸβοθϑβθυπηΐ : 

Αἀοϊοβοθῃβ δυΐθιῃ 116. τατα ααοα Θχιμϊᾶ ρα] ΟΠ τ ἀἴ πη 6 τ] Θυιηι νἹάθχοῖ, 
τατη απὸα 6] 5 ΘΧοΘ! θηΐθηι θοηἰζαίθγα δηϊηιαἀνουίεγεϊ, ἔμ ἀαΐθιη αιδα Θαηιὶ 
οοἰογεῖ, βόσιιθ οἱ ργαῖοαν! Ραΐαγοῖ, (ὰπὶ δε πὶ απὸα Πἴαπὶ ἤθη ἱπρταϊδπι 
556. ΒϑηζΓοῖ, 5θιὶ (188. νἹοἰβδίῃι ΡΘΣ ΆΠλΝ]05 5005 συγ τη Δ ΠΙ θογθέ, οἱ αὐ 86 
Ἰηιγοδιητ ΠΘοθββαγὶα Βυρροίεγθηΐ, οί, 5ῖ Πιᾶπᾶο ἑρτοίαγοί, 181} αἱ οἱ ἄ6ο5- 
56: οΧχ [15 ομηἶθιι5. ἐαοέμηι 6ϑ5ὲ. αἱ ἃπΊΟΥ δ ΟΡ ΓΘίαν : ΠΘΟ ΤαΪγαπι Δ] αυϊὰ 
οἱ [ογίαβϑίβ δοοῖα. Αἰἴφαθ ἢφοο αὐ!άθῃν που πιοάο ρογορθαπίαν, (πὶ διι- 
τοὶ Οντιιβ οἱ Μϑάο5 οἵ σιθξθγοϑ 5005 Ὁ Γὸὃ ΒΘΟῸΠῚ ΠΙΆ ΠΘΙ6 νο]]εΐ, οοηνοσᾶ- 
ΨΙ οἴ η65, αι ὦ ποροίαπὶ αυοα ογαΐ ἀρο πὴ ΟΡΡΟΥΐΌΙΙ ογανξ: δὲ ὑδὶ 
οοηνθηϊββθηΐ, πα} υϑπιοαϊ νουθὰ ἰθοϊί : , 

« Ἐϊαυϊάοιῃ, Μοαϊ νόβαιιθ οἰηπθβ 411 δ θβεβ, σουτθ βοῖο, πο οὉ ῬΘΠυ πὶ 
“6 ΘΘΟυΠῖδθ ΝῸΒ ΠΊΘΟΙΠΙ ΘΡΎΘΒΒΟΒ 6556. Π60 αδα ΟΧΙ ΒΕ πιαγοιΐβ ἰῃ ἢος γαχα- 

ἃ ᾿Επικαιρίες δ΄, ᾽ο.. ἀορεΐεδ, ϑἰθρ δὴ ροδδιέ: Ὑ6] δὺὸ8 φωΐ γὺ ἴοορ εἴ ἐεηπηρογο.. 
Ἰηϊεγρυδῖθ, γεδιι5 ἀρ ενμϊδ εἰς σον οἰδλ δ γ16- ῬΥΘη ρ ιν ΒΕ.ΡΕΥ εἰ ραγαΐμη, παϑεηξ οογιδὶϊ- 
ποἰδὲβ ἑήογδοδ : αϊιαϑὶ ἀἰοαβ, 6058 χυδιδ ορ- αὐπι. ὙΊαΔ6 δὶ5 σὰ ἂς πος γοοδίπιῖο 11}, 3, 
γον} δ σου 4, γϑυην, ἀσρηθσγηὴν σπγα ὍΒ5᾽. Τοῦ. ΠΟΔΊ ΤΉ, 

Ἵ 

ὦ. 

ῬΥ 



- 

'ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ [“΄ Φ 1 

“ Κυαξάρει νομίζοντες τῦτο ὑπηρετεῖν ἀλλ᾽ ἐμοὶ βϑλόμενοι 
ἐς σὅτο χαρίζεσθαι, καὶ ἐμὲ τιμῶντες, καὶ νυχτοπορεῖν κωὶ κιν- 
ἐς δυνεύειν σὺν ἐμοὶ ἠθελήσατε. Καὶ χάρι» τότων ἐγὼ ὑμῖν ἔχω 
“ μὲν, εἰ μὴ ἀδικῶ, ἀποδιδόναι δὲ ὄπω ἀξίαν δύνωμιν ἔχειν μοι 
“ἐ δοχῷ, Καὶ τῶτο μὲν ἐκ αἰσχύνομαι λέγων" τὸ δὲ, Ἢν μένητε 
ἐς χαρ᾿ ἐμοὶ, ἀποδώσω, εὖ ἴξε ὅτι τῦτο αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν" (νο- 
“ μἰζοιμι γὼρ ἐμαυτὸν ὃ ἐοικέναι λέγοντι τοῦτω ἕνεκο τῷ ὑμᾶς 
“θέλειν μᾶλλον παρ᾽ ἐμοὶ καταμένειν) ἀντὶ δὲ τότ τάδε 
“ἐ λέγω" ἐγὼ γὼρ ὑμῖν, κἀν ἤδη ἀπίητε Κυαξάρει πειθόμενοι, 
ὅμως ἤν τι ἀγαθὸν πράξω, πειράσομοωι ὅτω ποιεῖν, ὥςε καὶ 
“ὑμᾶς ἐμὲ ἐπαινεῖν. Οὐ γὼρ δὴ αὐτός γε ἄπειμι' ἀλλὼ 
“χοὶ " Ὕρκανίοις, οἷς τὸς ὄρχδς κωὶ τὼς δεξιὰς ἔδωχω, ἐμ- 

᾿ς πεδώσω, χαὶ ὅποτε τότοως προδιδὸς ἁλώσομαι. Καὶ τῷ μὲν 
“γῦν τοῦτο διδόντι ἡμῖν Γωξρύῳ καὶ τείχη κωὶ χώραν καὶ δύ- 
“ἔγώμιν, πειράσομωϊ ποιεῖν μήποτε μεταμελῆῇσωι τῆς πρὸς ἐμὲ 
“ὁδῷ, Καὶ τὸ μέγιξον δὴ, ὅτω περιφανῶς τῶν “ϑεῶν διδόντων 
“ἐ ἀγαθὰ, χωὶ Φοξοίμην ἂν αὐτὸς καὶ αἰσχυνοίμην ἀπολιπὼν 
“ταῦτα εἰκῆ ἀπελθεῖν. ᾿γὼ μὲν ὃν, ἔφη, ὕτω ποιήσω" ὑμεῖς 

“ὁ ΤΊ Του Ἰαχη ἰγὶ ; βοα ἡμΐα ταϊῃὶ ἤος σγαι ἤσατὶ, πόσα ΠοποΥ Ὀγόβθααὶ 
“ἐ γε! !οεῖβ, δ ταπὶ δὲ ν δ 5. τπθοῦγῃ οἱ ποοίαγηση 6 Γ ἸΏρΡΤΟαΙ οἱ δαΐγθ ρουῖ- 
τέ ουΐα, υάᾶ5 οὐ τϑ5 γνοῦὶβ δαπϊάθιη σταίίατη ΠΡ ιῸ ἄδῦδο, Ὠἱ ἰπ] αϑίυβ 6556 
“ νεἴδπε, πδοάθτη ἰαπηθὴ ΡΓῸ ΠΊΘΥ 15 ν ΘΕ 5 γοίθγθηαὶ συ! αΐθηι Πα θ ΘΓ τη] 
“ νἱάρου. Ἐπ ος αὐυἱάοιι τηϊηϊμὸ ράσο ἀΐσοιε: ΠΠπ4 νογὸ, 51. Ἰμθοαιη 
“’ τηϑη ΒΟΥ 15, γϑίδγαι, Πα αΠαπ6΄ ἐπφιίαηι, ἀἸοθγα τα] ρυθοΥ 6βϑεΐ : (Π8Πὶ 
“ οχ᾿βετδγθι νἱ θυ ρο556, 6 ἀἴσθύθ προς Θπὶ Ὁ οαιβαμ, αἱ Πα πιϊὰς 
“ δριυιά π16 τειηάπευε να! ]6 {15} δἱ ῬγῸ 10 δὸς ἀἴοο; ΕρῸ ΠΘὨρ68 ἀρμᾶ νοϑ, 
ὁ ρεαπηδὶ παπο Οὐγαχαυὶ ΠΊΟΥΟΠῚ σΌΓΘηΔΟ (ἰβοοββου 5, Ἰὰ οἴου 6 ΘΟΠΔΌΟΥ, 51 

᾿" αυϊά ρῥτοβρογὸ ρϑββοίο, υἴ γῸ5 ᾿ρϑὶ πὴ ἰαπάθίῖβ. ΪΝο θηΐπὰ ἰρ56 υϊθπὶ 
ἐ2αης ἀϊδοθάο ; 5εα Ηγγοδη 5, φυΐθιι οἵ [15] αγαμάστῃ οἱ ἀοχίγαπι ἀ641], ΠάΘΠη 
ἐς ργϑβίαρο, πθάμθ ᾧπαπαπι φοΙημ τἀ] εὖ 05. ῬγΟΘ ἴ558. σοην οία8. 5.1. 
“ Αἰαια οἰίδπι ἔασογο σοπάροι, πὸ οργγαπι, αἱ τποήὸ. οἱ τηπηϊοηθ8. εἰ 
“ἐ χοριοηθι δὲ οορία8 ποῦὶβ (γα ἀἸἀϊξ, απχιιαγη ἐξ ηθτῖβ 86] πὴ6 βηβοορέδ ρορηὶ- 
“τοαῖ. Οοά ἀδηίαιιθ τηαχίπιιπι οβί, οὐτῃ Αἱ τάγτὰ τηδηϊοϑιὸ θομα ΠΟΡΪΒ 
“ς Ἰαυρίδηΐι, οἱ πιθίιβ Θογιιπ), οἱ ριιάου γοίϊπογο τὴ6 ἀθθοί, 4ιὸ τηϊη δ χα] οί ς 
“6 Ἠἰβ τοπιογὸ αἰβοθάαη. το αὐϊάοτη οοτίὸ, ἰπαυϊτ, Πὰ, 5ιππὶ οἰ αΓα5 : νῸ5 

ἃ ἘΠ μὴ ἀδικῶ] ϑίσρῃαπαδ Ἰορὶς εἴγε μὴ, 
ὅο, Νοβ γα, Μϑίαα Βοαϊ. 
εἰ οὐΐε, Εἴοη. βοουτὶ βυχηιις. 

Ὁ Ἐοσικέναι λέγοντι, ἔχς,] Ἰιὰ ΓΘΡΟΒΘΕΠΪ Ώ5, 
ΜΒῈ Βοάϊ., εἰ εὐϊε, Είοπ. δ εἰχι. 1,.- 
καπί αἰτον' 1,εὐποϊανίι8 εἰ Βίορ απ ; οἷ. 
πἰτηϊγαχα 1116 : ------ δγικέγαι λέγοντα ταῦτα 
τόνυ ἵνεκα τῆ, ὅκα. Ἦϊσ αὐέργα : " 

“τ, πποΠ7)το τα τοι. 

συ1- κέναι λέγοντι ταῦτα τότη ἕνεκα τῇ, ὅτ, 
"46 ἰαγθη 1Ππἃ τότω ταθτι ὃ ΒΡ ΟΠ} 
ογαΐ : δὲ ργῸ λέγοντα 1,ΘὉΠΟΙαν 5. 1Π Ἰηϑγ- 
δῖπο λέγοντι 8οτῖ 511; χαρά ἴᾳγ6 ορίιπιο τῷ 
οοηΐοχίι Ἰοσίχα 5101 νη ἀϊοαΐ, 

ὁ Ὑρκανίους] ΜΒ Βοάϊ!. οἱ οἀὐϊ οι δ ϑί6- 
ρμαπίαπερ Ἰοοίο οί; οὔχα οούοτι χὶ ἐγ, 
Ῥἰ5. οχσιθὶ τοϊὰρ γϑοιὸ παθοαπί, “Ὑρκαιῖυς, 

γ΄. ᾿ 
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“δὲ "ὅπως γινώσκετε, ὅτω καὶ ποιεῖτε" χαὶ ἐμοὶ εἴπωτε ὅ,τι ἂν 
“ς ὑμῖν δοκῇ." Ὁ μὲν ὅτως εἶπε". 

Πρῶτος δὲ, " ὁ φήσας ποτὲ συγγενὴς τῷ Κῦρε εἶνωι, πρὸς 
"ταῦτα ἔλεξεν. “᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ὦ βασιλεῦ' (βασιλεὺς 
μὲν γὼρ ἔμοιγε δοχεῖς σὺ φύσει πεφυχέναι, ἐδὲν ἧττον ἢ ὁ ἐν 
τῷ σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών. “ ᾿Εὐἰχείνῳ τε γὼρ 
ἀιεὶ αἱ μέλιτται ἐκόσωι πέιθοντω!" ὅπ δ᾽ ἂν μένῃ, καὶ 6δε- 
μίω ἐντεῦθεν ἀπέρχεται ἢν δέ που ἐξίη, ὀδεμίο, αὐτῷ ἀπολεί- 

ἐ νεγὸ, απο ν 5 νίϑιμ [ποΥϊΐ, ΤᾺ Ο1(6 : οἱ ΤΆ], νοϑίσα 88 βοπίθηϊια 5ἰΐ, 
«{ Ἰηβ]οαΐθ.7 Ηδφς 6].5 νοῦθὰ {ππθυιηΐ : 
ν ἐ5 δαίθμῃ, αἱ Ουτὶ 586. σορηδίΠη 6558 αἰχϑγαΐ δ απδηάο, ΡΥΐπηιβ δα ἢδος 

τοϑροηάθηβ, ΡΟ νοῦ γῆεα χίῶ δὲ δοπέθηξία αἴσαπι, ΤῸ Χ, ̓ παυϊ: : (Πδτὴ 
ΤΘρΘπ βαηὸ Ὠδίαγῇ, ὨΙΠ1]0 16 τη! ὰβ ΘΧΈ 556. ἀν τον, (αὰμ 116 γοα 68έ, αυὶ 
ἀπχ ἀριιπὶ ἴῃ αἰἶνθο πδϑοϊίυϊ. {ΠῚ φημι 5ΘΙΏΡΕΥ 865 υ]1Ὸ ρϑγοπί : ἃς 1ο- 
σὐπαιιο ΙοΟΟ τηδηβουῖί, Ὁ. 6ὸ Π0}Π8 θασιμ αἸΒΟΘΑΪ : παδαὰ 5] δ αυὸ ῥτγοαϊθυ, 

ἃ “Ὅπως γινώσκετε] δῖα, ρΡγοσαηίο ϑίορμα- 
ΠΟ, ΓΘΒΟΥΡΞ1; οὐπὶ δηοὰ ΙΘροΥοί αν γινώσ- 
κητε. αϊρο οἰϊδηη ἴῃ αὐ 5 κα Ἰμΐθυ ὅπως 
δὲ γινώσκητε ΟΟΟΌΓΣΤΙ: ; 4α0α ἰδτηθῃ, οὐη ἃ 
Μϑίο Βο4]. οἱ Εἴον. βἀϊί, αὐϑὶῖ, ουδάβθῃ- 
ἀμ ΘΘὨΒΌΪΧΩΙΒ. 

Ὁ Ὃ φήσας ποτὲ συγγενὴς, 8.0.1] θ6 απο νἱ- 
ἄθ 110. 1. Ὁ. 41. 

ο ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ὅ: 6.1 Τογϑὶξ ἰς Ἰοσιιϑ 
οὐ ἀΠουαλὰ. ἱπρ οἷα ; οαϊ οἀι ΘΧΡΙΪοαμάο 
ἀφάογηξΐ ορογᾶμ, ἴῃ ἀἰγαγβαβ ΔΟϊόγο ρϑὺ- 
65. ᾿ΒίΘΡΠδηυ5, ροβί βασιλεῦ, ἸΏ 46 6556, 
568 6χΧ ργϑοθοῃεθα5β βθαπάϊοηάθπτη ρτι- 
ἰαΐ, τὸ ἐμοὶ δοκῶν ἐρῶ. ΤιΘυποϊανῖι8 οοηϊγὰ, 
οαΪ ὨΘΙΏΡΘ ΚίΘΡΏδηΣ τηϊηϊὶϊ5. Ρ]ασαθναΐ ᾿π- 
ἰογργοίαϊ!ο, βίο ἃ Χοηῃορμῃομία βουὶρίθτῃ 
ἡπαϊοαξ : ̓Αλλ᾽ ἐγὼ μέν φημι, ὦ βασιλεῦ. χυιΐῖρρε, 
Ἰϑααϊ, πδὸ οριι8 ἐδὲ αἰϊοηιειῖη, ἐϊϊο ἔφη, οἷυηι 
Ῥ)0688εγ1} ἔλεξεν, Αἰ αυΐδ, ἀτήδῦο, αὶ ἴῃ 
δο.ρ 15. Χομορηοηἑόϊα. ποὺ Ὀ᾽δημὃ ΠΟΒΡΟΒ 
510, Τιϑηο]ανίαμη, ἃς γαϊϊοηθ δαϊαίβ, ΘΟὩ- 
ἀθοίαγδιη 5081) 5815 ΘΟ Πυγηᾶδδθα. ραΐανεο- 
τς ᾿ οὗ τππααποαιδ ἔοσὸ ραρὶηδ, ὈΙαγ8. τῷ 
ἔφη, Ῥοδὶ εἶπεν, ἔλεξεν, ὅς α. Υδ ΠἀΆΠΙ5 6 Χ- 
οΙρία βυρραδαϊίο. Αἀ οδηιὴδἝ[δ. Ῥογίκμν, 
ἐγ ΉΒΘΘΙΏῚΙΒ ; (αἱ ἰοσαμπι ργυ θυ] ϊὸ τηιι- 
ἘΠ τὰ 6556 5, αἴαπια 6Χ ργεοθ ἀθη τ θι5 
οΟἸ σϑηάθμ, αιοχηοᾶο ἰπΐδρϑν ἢ δυὶ ροβϑίξ. 
16 ΠΤ ΓΌΤΩ : ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ὅπως γινώσ- 
κω; οὕτω καὶ ποιήσω, ὦ βασιλεῦ. ΜΙ φαϊάθιῃ 
αἀθὸ ποὺ τηυζιι5 νἱάθίαν Ὠἷο Ἰοοῖιθ, αἱ 
δὶ δὰ αῇδοίι5 Ἰοαιιθη 15 ΡῸ] ΟΠ ὃ ἀἀοομι- 
τηοάαϊαμῃ αὐ νου. Ἐ α}Ὲ5 τὐἰτϊταϊη. Ρ60- 
8. δαἀχηϊγαϊΐομα οἱ ἀτηογο Ογτὶ δὶ ἀϊὰ 
[ευγϑῦ ; βϑϑεϊς ἰἰϑαὰο ἴῃ 6᾽5 ἰααὰθ8. ΒΥΌΡο- 
ΚΆΓΘ; ὙΕΒΡΟΠΒΙΟῺΪΒ ἱἰπέθρυδο οἱ ϑίαζη τοῦ- 

ἀθημάθ ἰηγθηθῆοσ. ὕδηλ ἰάηδη ἴῃ 
Ῥγοοϊϊνὶ αβί, ἀ6 ἰβίϊβ Ογσχὶ νυ 5, ὑμεῖς δὲ 
ὕπως γινώσκετε, οὕτω καὶ ποιεῖτε" καὶ ἐμοὶ εἴπατε 
ὅ,τι ἂν ὑμῖν δοκῇ, ΘοἸτηγαοάὰ 58[}5 ΠΟΟ τηοάο 
ΒΌΡΡΙΟΥΟ : ̓Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ὅπως γινώσκω, - 
οὕτω καὶ ποιήσω, ὦ βασιλεῦ" καὶ τὸ ἐμοὶ δοκῶν 
ἐρῶ. ΒοΙΠοοῖ, αὐ Ροδὲ ραγθηῃοϑίη Πηϊίατῃ 
Ῥδυεῖς: ἐγὼ δὲ, ὦ Κῦρε, ἃ ὧν ἐγὼ κρατῶ, καὶ 
μένδμεν παρὰ σοὶ, τὸ, ὅτ, ᾿ 

ἃ ̓ Εκείνῳ τὲ γὰρ, ὅ.6.} Ηᾶο ἀθ τα «ἤαγο- 
την ααϊ, θοῦ. 1. 4. ν. 210, οἵ 56ᾳ. 

Ῥγῳϊεγοὰ γορεην θη, δῖ. ὠξιδυρίιν, εἰ 
ἽηΡ᾽ 1}8 ἷ 

Ταάϊα, πθο ρορμῖν Ῥαγίμπογιη, αὐ Φεαιις 
Ἠνάαβρε8, 

Οὐϑεγυαηΐ. 
Εἰ ν. 107. 

--πονν εἰ 8 (ΓΘ 1 0115) φυδαιαηι οἰωϊοξαμἰ- 
διι8 αἰξιηι 

ἦγε τίου, αὐ οαδίγὶδ αὐ] υεἰΐεγε δῖρηα. 
Ἰΐθγη, Υ. 215. οἴ. βθοα. τ" 
Τὸ (16. Χ) ορεγιμη, οιιδίοβ, ἐἰΐιώη, αὐεγαλν- 

ἔτι, εἰ ΟὨ 185 
Οἱνοιηπδίαπε βιεηιλέιν ἀδηβο, ϑἰϊράγιἐηιιέ 

γα ρ]θθοὶ, ἐμφυὶ ῬΙδῖιι5, οἶτοα Θαπι 
« (γερε}) οὈφαϊθηϊϊα. Οὐπὶ ργοοβαϊξ, 
“ πῃὰ 65 ἰοξιαμη Ἔχϑιηθῃ, οἰγοάσιιθ ΘῸ Τὰ 
“ ρ!οθαίαν, οἰπρὶί, ργοίθ εις, σΘΥῺΪ ΠΟῺ Ρᾶ- 
ΚΕ ΕῸΣ ------ Οὗ ργοοοβϑϑᾶσθ, 86 αυθαι6 
( ῬγΟΧ διὰ {ΠῚ σαρὶς 6586, οἱ ἴῃ οὔίοῖο 
« φοηβρὶοῖ βαιά οῦ--Ὀῃϊοσηαιθ {Π|8 
ἐ ροηβδαϊξ, ἴθ ομποίαγυιμη. οαϑέτα 5 Πίἤ 
Ναμυ", Ηΐϊδι. Ἰι0.. 11. 6. 17. 

. 

ἷς 
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πετῶν τω δεινός τις αὐταῖς ἔρως τὸ ἄρχεσθωι ὑπ᾿ ἐχείνθ ἐγ- 
γίγνετωι. Καὶ πρὸς σὲ δέ μοι δοχῦσι πορωτλησίως πὼς οἱ 
ἄνθρωποι ὗτοι διαχεῖσθαι. Καὶ γὼρ εἰς Πέρσας ὅτε παρ᾽ ἡμῶν 
ἀπῆεις, τίς Μήδων ἢ νέος ἢ γέρων σῇ ἀπελείφθη, τὸ μή σοῦ 
ἀκχολϑθεῖν, ἕως ὅτε ᾿Αζυάγης ἡμᾶς ἀπέςρεψεν, ᾿Επεὶ δὲ ἐκ 
Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης, σχεδὸν αὖ " ὁρῶμεν τὸς φίλος 

σὸ πάντας ἐθελεσίδς συνεπομένες. Ὅτε δ᾽ αὖ τῆς δεῦρο 
ςρωτείας ἐπεθύμησας, πάντες σοι ἸΜῆδο; ἑχόντες ἡχολόθησαν. 
Νῦν δ᾽ αὖ ὅτως ἔχομεν, ὡς σὺν σοὶ μὲν ὅμως χωὶ ἐν τῇ πολε- 
μίᾳ ὄντες ϑωαῤῥῦμεν, ἄνευ δὲ σῷ καὶ οἴκαδε ἀπιένωι φοξόμεθα) 
οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ὅπως ποιήσεσιν, αὐτοὶ ἐρϑσιν" ἐγὼ δὲ, ὦ Κῦ- 
ρε, κουὶ ὧν ἐγὼ χρωτῶ, καὶ μενῦμεν παρὼ σοὶ, καὶ ὁρῶντές σε 
ἀνεξόμεθα, καὶ κωρτερήσομεν ὑπὸ σῶ εὐεργετόμενοι. 

Ἔσὶ τότοις ὁ Τιγράνης ἔλεξεν ὧδε, Σὺ, ἔφη, ὦ Κῦρε, μῆ τι 
αυμάσηῃς ἂν ἐγὼ. σιγῶ" " ἡ γὰρ ἐμὴ ψυχὴ, ἔφη, ἐχ, ὡς βε- 
λεύσωσω παρεσκεύαςζαι, ἀλλ᾽ ὡς ποιήσϑσα ὅ,τι ἂν παραγγέλ- 
λης Ὁ δὲ Ὕ ρχάνιος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ὦ Μῆδοι, εἶ νῦν 
ἀπέλθοιτε, δαίμονος ἂν φοίην τὴν βόλησιν εἶναι, τὸ μὴ ἐᾶσαι 
ὑμᾶς μέγα ΠΝ μόρας γενέσθω!" ἀνθρωπίνη δὲ γνώμῃ τίς ἂν 

πυΐϊα ᾿ρϑμν ἀδβουῖξ : Δ πὶ ΓΙ ΓΙ ΠΟἿΙ5. 615. ΔΊΟΥ 1{{π|8 ΟὈἐθ οι ἍΠΑΣ ἱαρθυῖο 
Ἰπηδβοασ, Ἐξοάδιῃ ργορὸ τποάο οὐρὰ 16 αἰιοίμια τμῖμὶ Πὶ Ὠογηϊη 68 δαίδειὶ 
6586 νἹἀδηίιν, Ναιησιθ 001] ἃ πορ15 ἴῃ Ῥουβίατη ργοΠοῖβθραῦα, 4 ἰβηδιη 
Μεάοτυπι γεΐ [πνθ πα νοὶ βοποχ ἂ (6 Δα, 10 πηϊη δ 16 βϑαπδγοίιν, ἀσηθο 
᾿Αβίγασεϑ Π05 αὐ 86 τουϑυῖ [ι581:.-. Ῥοκίᾳιδιη νογὸ ὃ Ῥουβιάθ ΠΟ 15 Βα 5110 
Ῥτοίδεϊωβ 65, υἹἀθπητ5 ᾿ζθυιιηι ΔΙηϊ 05 (105 ῬΥΟΡὸ ΟἸΠ65 ἴα Βροπΐίθ βυᾷ βϑαμὶ. 

. Οὗ τυϊϑὰπ ἜΧροα! Ἰοπθῖα ἴῃ ἤδθς ἰοσα 5 ΒΟ ρΟΙῸ οαρὶν δι], ομηηθ5 (6 Μϑαὶ 
Πθοηίο5. βθοιίῖ βυηῖ. ἘΠῚ πιης δαθὸ 51. δαΐδειϊ βυσηὰβ αὐ (6 ΄υ!άσπι ριώ- 
86 ηΐθ, ἰατησίβι ᾿ῃ Ποϑί!οο γΘΥΒΘ ΠΣ, 5:15 ΔΗΪΠΟϑὶ, ΌΒ6 16 16 ἀοχημη ΓΘΥΘΥ 
τηδέμαγηι5 {Π}186}16 σϑοίθυῚ χα ἐδοίυν] 5ἰηΐ, 'ρ5] βαχροπθηΐ : ΘρῸ νογὸ, Ογγρ, 
αἴααθ {Π1 χα] τηθᾶ ἴῃ ροίεβίαϊε βιηΐ, ᾿πδηθὈῖμηι5 ἀρ 16 ; [6 ἱπτπιθη 40 φμῶ- 
918 Β 5 ΠΟ τηιΒ, (6 ἢ05 ὈΘηθίο5 αἀβοϊοηίο μὐδεΐ ποιὰ το] ογδηΐου ἔδυθιηι5. 

Ῥορί μεδς 'ΤΊρταποϑβ ἴα Ἰοηιυιίι5 65, ΝΟΪ ἸῺ τηϊγου 5, αἰΐ, Οὐγθ, αυοά ἴδοθ- 
ἈΠῈ : ΔΗΪΠΊΠ5 ΘΏΪΠ) ΠΊΘα15 ΠΟ δ σου ἀπ θη ραγαίιβ εβὲ, 564 ἃ (ΔοἸΘ Δ π1Πὶ 
φυϊσαυϊά ἱπιρογανετῖβ, Ηνγοδηΐι5 αὐίοπ), ΠὨΊοογθῖι εαιμάθι, Μδ6αὶ, ἱηαυϊί, 
81 ᾶπι ἀἰδοοάογοιβ, πυπηϊηΐβ ἰὰ αἰοιζιδ νοϊαηίαϊα. ἢουὶ, ααοα ναὸ Ὀεαΐος 
γῸ5 ΠΟΤῚ πο βἰπογεῖ : Πυμηδηοθ ΘΏΐ πη τηθη5. [ἀἸοίυμη αιοα δἀιίποί, 415 56 

γ΄ τε: πὰ βιθρημδηυβ οἵ Τωθαποῖανί- τηδὴ γθοϊδ οοη θοϊί, ΧΟΠορμομπίθιη ροίϊὰϑ 
Ὁ8 : ἴδαῦο οὐϊίοηθϑ ροϑϑηὃ δου ρ51586 ἡ γὰρ ἐμὴ ψυχὴ, γ6] ἡ γάρ μυ ψυχὴ, 
ὁρῶ μὲν τοργεοβοπίαηξ, Τι ρον αυΐεπι Βιιάοη- αὐιΐ οἰϊδτη ἡ γὰρ ψυχὴ μυ, ΜΒ. ΒΟΑΙ. ἡ γὰρ 
σἷ5, ἰδϑί6 Τϑυποϊανίο,. μαδεί ἑωρῶμεν' πος ψυχὴ, ἔφη, ὅτο. φιοὰ ΒΠΠοογο Ραΐαὶ δέ6- 
τηλὶὸ : οὕτα, ε ΠΠαἀ {δον ργορίον γοθαϊθθ ρΏδηι18.; οὗτα Ῥγοηοιηθῃ μὰ γ6] ἐμὴ (οὶ! 
Δηϊοσεἀεδηΐεπι, αχοίάεγαε ροίογαί, Βα θαι αἰγὶ ροβδὶί, Νοβ, ᾿ρυῦγα Εἴοη, 88- 

Ὁ Ἢ γὰρ «ἐμὴ, δ:6.1 Βδίορπαπα οἱ Τιοα- σα, ὑσοποιαθη Ἔχ ἢἰδοηάιιπι ἀτιχ  Πγ118, 
᾿ οαγίας ἀπηΐξ, ἡ γάο αοἱ ψυγὴ, ζο. ΠῚ» ἰη. 



θά. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἢ φευγόντων πολεμίων ἀποτρέποιτο, ἢ ὅπλω πωραδιδόντων ἐκ 
ἂν λαμξάνοι, ἢ ἑωυτὸς πωραδιδόντων κωὶ τὼ ἑωυτῶν ἐκ ἂν 
δέχοιτο: ἄλλως τε καὶ τὸ ἡγεμόνος ἡμῖν ὄντος τοιότϑ, ὅς ἐμιοὶ 
δοκεῖ (ὡς ὄμνυμι ὑμῖν πάντας τὸς ϑεὸς) εὖ ποιῶν ἡμᾶς μᾶλ- 
λον ἥδεσθαι ἢ ἑωυτὸν πλοτίζων. Ἐπὶ τότῳ πάντες οἱ Μῆδοι 
τοιαῦτω, ἔλεγον, Σὺ, ὦ Κῦρε, ἐξήγαγες ἡμᾶς" καὶ οἴχωδε ὅτων 
ἀπιέναι καιρός σοι δοχῇ εἴνω!, σὺν σοὶ ἡμᾶς ἀπάγαγε. Ὁ 
δὲ Κῦρος τοῦτα ἀχέσας, ἐπεύξατο, ᾿Αλλ᾽ ὦ Ζεῦ μέγιςε, αἰτὃ- 
μαί σε, δός μοι τὸς ἐμὲ τιμῶντος νικῆσαι εὖ ποιῶντα. Ἔκ 

᾿ς φότο ἐκέλευσε τὸς μὲν ἄλλες φυλακὰς χωαταςζήσωντας, ἀμφ᾽ 
αὑτὸς ἤδη ἔχειν, τὸς δὲ Πέρσας διαλαξ εῖν τὼς σκηνὰς, τοῖς 
μὲν ἱππεῦσι τὸς τότοις πρεπόσας, τοῖς δὲ πεζοῖς τὼς τότοις 
ἀρχόσας" καὶ ὅτω κωατωστήσασθοι ὅπως ποιδντες οἱ ἐν τοῖς σχη- 
νωῖς ἅπωντες τὸ δέοντο, φέρωσιν εἰς τὰς τάξεις τοῖς Πέρσαις. 
χκωὶ τὸς ἵππος τεθεροτίευμένος πωρέχωσι ἹΠέρσαις δὲ μηδὲν 
ἄλλο ἡ ἔργον ἢ τὼ πρὸς πόλεμον ἐχπονεῖν. Ταύτην μὲν ὅτω 
σὴν ἡμέραν διήγο, γον" ᾿ 
Ἡρωὶ δ᾽ ἀναςάντες ἐπορεύοντο πρὸς τὸν Τ'ωξρύων, Ἰζῦρος μὲν 

ἐφ᾽ ἵπσσῳ, καὶ οἱ Περσῶν ἱππεῖς, γεγενημένοι ἀμφὶ τὸς διςχ!- 
λίος" οἱ δὲ τὼ ᾿τότων γέῤῥω καὶ τὸς κοπίδως ἔχοντες ἐπὶ τό- 
φΌις εἵποντο, ἴσοι ὄντες τὸν ἀριθμόν. Καὶ ἡ ὄλλη δὴ σςρωτεοα 

ψ6] αὖ Ἰχοϑύιοιι5 Γπστθητθιι5 ἀν ογίογθί, νοὶ ἀγηνὰ 5 θὰ ἔτδἀθη 5 ΠΟ σᾶρε- 
γοῖ, ν6] δοβέζιῃ 56 οἹῃ ΓΘΡΙ15 5015 ἀθάοηΐοβ ΟΠ ΓΘΟΙΡΟΥοῖ ἢ ὈΥ βουτηι οὐπι - 
Θ᾽ αϑπ]0 1 ἀπσθηι Πα Θαπιι5. ααϊ ΠΗ] νιάἀθίαν (απο Ἰυγαΐα5 605. ΟΠΊΠΘ5 
τοδίογ) θθποί ΟἿ 5 ἴῃ ΠῸ5 ΠΟΙ ΘΡΟΠαἢ5. πηαοὶβ (ἃ Π. 56Ιῃ50 Ἰοσαρ  οἴϑησο ἄἀεἶθο- 
ἰαΐυ5. απ ἀοῖπάθ θαι οὔθ ἢεξθο Οἰχογπηῖ, Τὰ ἢο5 οαἀπχίβιὶ, Οντὸ : 
ἀοπηήτησιιο ααἀθὺ τονϑυι αὐ] Ἐ1Ρ1 ν δαὶ οὐς σοι ποίμνη, ΤΘοπη ΠῸ5 ἀθάϊι- 
οἷΐο. Ογγὰβ δὐυΐθην ἤθθς αὔτη αὐ ἴἶϑδοί, νοΐ πος δα ]δοῖς, 6 νογῦ, πηαχὶ- 
16 {πιρ|ῖογ, οἱ, ἴας τι Θ05 “αὶ ΠΟΠΟγΟ πιὸ Ὀγοβθ απ ηξαν, θΘΙ ΘΗ. 6115 ΒΌΡΟΥΘΠηι. 
Βεΐπάο ργοῖρις αἱ σα τοῦ! χαυϊήσην Ἰοσαῖῖβ Θχ σα 115 σούροῦα σαγαγθηΐ, Ῥουβδ 
νογὸ 1ὰθουπασιϊα (ἰἸπιυ  θιιθγθηΐ, θαυ θυ5. ποηὴρε θὰ απὸ ἢ σΟμ νη γθηΐ, 
Ρδαϊαριιβ αυδ ἰδ βυβισογοηξ, τ θεαὶ τὸ ἰἰὰ σοηδιϊιθγθηξς, αὐ ἀπ νογεὶ, 
αΌΣΪ ἴῃ {τἀ ΒΟΥ Δ υ} 15. οϑβθηΐ, ποοθββασία σοη!ςογοηΐ, ἃς Ῥουβὶβ δα ογαϊηθα 
ἡρβογιηι Ἀἀίουγθηΐ, δὲ Θα105 δὲδ οαγαΐοβ οχῃϊθογοαΐ; Ῥουβὶβ ἀὐΐθπι Ὠ1Ν1] αἰϊπὰ 
ΠΟΡΌΙΙΙ οδδϑί, «μιὰπι τὶ γῸ8. 6 ]ΠἸοα5. οἰαθογαγοπί. Ηΐρο πιοᾶο αἴθ ππης 
ΘΧΘΡΘΓΙΏΣ: γ 

Μαπὸ διυΐθην οὐλη 5ιγγοχίββθηΐ, ἕο δ ΟΡ Υ 3 ἱπρτοβϑὶ βαηΐ, ΟὙΤῈ5 4]- 
ἀθιῆ δάυο νϑοΐιβ, οσαπὶ ῬΘγβαγαση ΘΟῸΪΙθιῖ5, ααϊ πὰ δὰ ἀπο τ} 118 Θχογονα- 
τὰπξ : ΠῸ5 βθαιθθαηίιν αὶ βοιΐα οἵ σορίάαβ θουιπὶ μα θΘθαηΐ, παμηθγο δὲδ 
8765. [ΤῸ άθη Ὄχουοϊ(ιβ πο σιι5 ἰησίγασίαδ τον ἕαοῖθθαι. Ῥγωσθρίξ θαΐοπι 

ὧι Τότων νἔῥα, ἃ. ὅχο, ὙΙά6. ατιτ ποίαγίπλις πα ψιλᾶς μαγαίρας, Ὄ. 917. 

. 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἐ-. οϑῇ 

ἐπορεύετο τετονγ μένη. “Ἑχαςον δὲ ἐχέλευσε τοῖς καινοῖς ἕαυ- 
τῶν ϑερώπεσιν εἰπεῖν, ὅτι ὅςτις ἂν αὐτῶν ἢ τῶν ὀπισθοφυλά- 
χων φαίνηται ὄπισθεν, ἢ τοῦ μετώπϑ πρόσθεν, ἢ κωτὰ πλάγιο, 
ἔξω τῶν ἐν τάξει ὄντων ἁλίσκηται, κολασθήσεται. Δευτερῶ 
δὲ ἀμφὶ δείλην γίγνονται πρὸς τῷ Τωςύδ χωρίῳ, χαὶ ὁρῶσιν 

ὑπερίσχυρόν τε τὸ ἔρυμα, κωὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν πάντω πωρεσκευ- 
ασμένοω, ὡς ἂν πρίνου ἀπομάχοιντο' χωὶ βὃς δὲ πολλὸς χαὶ 
πάμπολλω πρόξατα ὑπὸ τὸ ἐρύματω προςηγ μένω ἑώρων. 
Πέμψας δὲ ὁ Γωξζρύως ἐκέλευσε τὸν Κῦρον περιελάσοανταω 
ὁ ἰδεῖν ἢ ἡ πρόφοδος εὐπετετάτη, εἴσω δὲ πέμψαι πρὸς ἑωυτὸν 
σῶν σιζῶν τινὼς, οἵτινες " αὐτῷ τὼ ἔνδον ἰδόντες ἀπωγγελᾶσιν. 
Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος αὐτὸς μὲν τῷ ὄντ, βϑλόμενος ἰδεῖν, εἴπη εἴη 

αἱρέσιμον τὸ τεῖχος, ἢ ψευδὴς Φωίνοιτο ὁ Γωξρύας, περιήλαυνε 
πάντοθεν, ἑώρα τε ἰσχυρότερω πάντα " ἢ προςελθεῖν" ὃς δ᾽ 
ἔπεμψε πρὸς Γωξρύοαν, ἀπήγγελλον τῷ Κύρῳ ὅτι τοσαῦτα εἴη 
ἕνδον ἀγωθὰ ὅσα ἐπ᾿ ἀνθρώπων “ γενεῶν, ὡς σφίσι δοχεῖν, μιὴ 
ἂν ἐπιλείπειν τὸς ἔνδον ὄστας. ὋὉ μὲν δὴ Κῦρος ἐν φροντίδι ἦν 
ὅ,τι ποτε εἴη ταῦτα" ὁ δὲ Γωξρύας οὐτός τε ἐξήει πρὸς αὐτὸν͵ 

Οψνιιδ, αὶ ααΐδαια (απ }}5 5015. πον 15 ἰαϊαγαμ ἀϊοογοῖ, τί αι ]Β 6 15 ΘΟΥΌΠῚ. 
γΕΙ Ῥοβί ἈρΊΩΙ 5 ΘΧΙ ΓΘ ΠῚ: Οἰβίο 65 σοηϑρὶσθγοίαν, νοὶ αηΐθ ᾿τοἠέθην, νοὶ Ὁ 
ΠΓΟΥΒ ἰαίογο οχίεα 605 αυϊ οϑβθηΐ ἰὴ οὐ ἀδργοῃοηαθγδέμν, ροθηδβ ἀαγεί. 
Ῥοκιυαϊὸ οἶγοα νόβρογατῃ δα σαβίθ! τὰ (ΟΌγγ Ὁ ρεγνθηϊπηΐ, οἵ πη] ΠΟΏΘ Πα 
αυὰπι ΠΤ, ἰββίηγαῃι νἀ θηΐ, οἱ τη Ἰηορηῖθιι5 ραγαΐα ομηηΐδ, 4188 8 ργοραΐβδῃ- 
εἶοβ Βοβίθβ εγδηΐ δρΕββίτηθ απ] οἰΐδηι θονῈ5 ταυ]ίοβ, ρουγηυ πηηπο βθειι5 
50 [0 τη Π ΠΟ Π65 αὐἀάτπιοίυτη οεγποραηί. ΟὐΡγνγαβ αμπΐθγα ταῖϑις αὶ Ονγυτα 
Πογίατοίαγ, αἱ Θα00 οἸΓοι τ νοΐ 5. ἀοβρισογοῖ, θ᾿ δὴ ἃ οοεβϑιβ οϑβοί (860 1}]]-- 
ΤΏΙ 5 αἴσῃ οἰἶδπι 6χ [1415 αποϑάθημ ποι ηἾΡι15 Ἰηἰγὸ δα 56 χηϊίογοί, αὶ ΓΘ- 
πυπίϊδγθηΐ οἱ, 4016 ᾿πΐ5 νἹ Ἰ5βοηῖ. ἴίδαιϊιο νι γο ᾿ρβᾶ ν!άθγ νου θ5, ΠῚ ΠῚ 
ἈΠ σαδὶ σαϑίθ τὰ σαὶ ροϑβοῖ, αὴ οῦγγας τηθηάαχ ο556 ἀθργθῃοπαρθγοίαν, 
ἀπαϊααδ οὈεσυϊαθαΐ, εἴ ομηπῖα τπυπιίογα ὑἹήθ αὶ 6556, ααδιὴ αἱ 6ὲ ἀσοθάθσγο 
“αυἷ5 ροββεῖ: 1] νογὸ ατὸβ ντιβ Δ84 ον δηι πιϊϑοιαΐ, γθηπηϊ πὶ οἱ, ἴΔπ- 
ἴάτη ἰπῖι5 ὈΟΠΟΥΙΙΠῚ 6556 σορ 8 πι, αυδηΐα ἴῃ Ποπιΐμυτη εδίδίθη, ἀ6 580 φιδαϊθηι 
Τυασϊοῖο, 605 4] ἱπίι5 6ββθηΐ τηϊηϊηνὸ ἀοίδοίιγα ν᾽ ἀογοίαγ, ἘΠῚ ὕγτιϑβ αὐάθηι 
36 6Ππὶ σορτίαθαΐ, ὍΘ ΠΔ ΠῚ 11}:6 τῸ5 οββθηΐ : εἰμπη ΟΟΡΥν 5 056 τα Θπὶ Θρτο- 

ἃ. ̓Ἰδεῖν ἢ, ὅκο.1 Τὰ Θίορμδηυβ οἱ δάϊιιο 
Ἐἰοη. ἰϑοϊοηθτη, τηδυρὶηὶ δα ΟῊΪ5 
5.8 μὲ κα τόϊκαρ ἴῃ γϑγϑίοῃθ βχργϑϑϑὶί 1,6- 
ἸΠΟΙΑΥΪΌΒ ; Ἰοδξ ἴῃ οοηίοχιι δχουάθηδο 
ποουΐαθ ἐποτὶξ οἀϊέ «4. εἰ ΕἸογεπέ. χυ 
ἀλῃϊ ἰδεῖν εἰ ἡ πρόφοδος, ὅχο. 

Ὁ Αὐτῷ] ἵπ οὐπποπίδι5 .914. ΓΊον. Ἐ οι. 
Τειπιοῖ. εἰ Μ8ιῖο Βοά!, αὐτῶν Ἰορίταν. Ἐρο 
γεγὸ ϑιθρμδπυμη Ἰἰρθη5 βοχυσίιθ. βυτη ; 
ηὐΐ, τὸ Ἰρβᾶ ἀπσο, τεροηοπάϊνσῃ οὐγαν 
αὐτῷ" ααοά Μυγείαϑ οἱ Του ποϊανίυς ἴρ80 
τηηόδοτη γροϊπίρη ὐτπτη νἱδρσυιηΐ, 

ς Ἢ προςελθεῖν] ἃ ϑίορἤδηιϊ 5 1 ηο18- 
νἱα5, «14. εἰ Εἰον. οαϊῖ, ΕἸογεηία νοτὸ 
ἀαΐ προσῆλθεν. Ἰηθρίέ, Νίέο τῃη8ρ}5 το ἱθὶ 
αυϊάσιῃ ρ]ασοηΐ ἸΘοίϊο 68 ἰδὕε8 ἢ προεῖπεν νοὶ 

πόῤῥωθεν, α1ὰ8 ταλΥρίηὶ αἀάφηἀδβ. ουγανῖὶ 
Τωϑυμποανί5. 

ἃ Γενεὰν}] αϊρὸ, γενέας. δοί 5, τὶ 
γι ἀοίαγ, ϑίορμαπὶ οάϊο οἱ ΜΗ. Βοά!, ὅι 
σα 16 ΠΡ γενεάν. 
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κοι τὸς ἔνδοθεν πάντας "ἐξῆγε, φέροντας οἶνον, ἄλευρα" ἄλλες 
δὲ ἐλαύνοντας βδς καὶ ὗς, ὄϊως, οἴγως" καὶ εἴ τι βρωτὸν, πάντα 
ἱχωνὼ προςῆγον, ὡς δειπνῆσαι χωλῶς ἅτίασων τὴν σὺν Κύρῳ 

“φρατιάν. Οἱ μὲν δὴ ἐπὶ τότῳ ταχβέντες διηρῶντό τε ταῦτα 
χωὶ ἐδειπνοποιδντο. Ὁ δὲ Γωξρύας, ἐπεὶ πάντες οἱ ἄνδρες 
αὐτῷ ἔξω ἦσαν, εἰςιένωι ἐκέλευσε τὸν Κῦρον ὅπως νομίξει ἀσ- 
φωλέςωτω. Προειςπέμψας ἂν ὁ Κῦρος προςχόπϑς χαὶ δύνωμωιιν, 
χκωὶ αὐτὸς ὅτως εἰςήει. ᾿Ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθεν ἀνωπεπταμένας 
ἔχων τὼς πύλας, πωρεχάλει σάντας τὸς Φίλες καὶ ἄρχοντας 
σῶν μεθ᾽ ἑωυτθ. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἔνδον ἥἧσων, ἐκφέρων ὁ Τωβρύας φιά- 
λος χρυσᾶς, καὶ προχόδς, καὶ κάλπιδας, χωὶ κόσμον παντοῖον, 
καὶ "δωρεικὸς ἀμέτρες τινὰς, καὶ πάντο; κωλὸ, κωὶ τέλος 

αἰΐαν, οἱ οὔηηθβ ᾳφαοίαποί ἐπί5 ογδηΐ ϑαποϊζ, αἰϊοβ ααϊάθμη ἔθύθηΐοβ νἱηππι οἱ 
ἴΑΥΠ85 : 4|105 ναὸ ἀρϑηῃΐθβ ὈονΘ8, οἵ 5.168, ΟΥ̓Θ8, ΘΆΡΓ88 : 6δΐ 5 αυὰ λαδεγεπέ 
Θβουϊθηΐα, δου} ομηέι 58118 τηᾶρηδῃη. οορίδηι ἀαίεγεδηΐ, αὐ ἑοία5. αυὶ 
σα γτο ογαΐ θχογοϊίαβ μοπὸ ἐοοηαγοί. Ἰΐαααρ ἱϊ, φαῖθυβ [4 ΠΟΡΌΙΙ ἀαϊαπὶ 
ογαΐῖ, ἀἸβι θα θαηΐ Πὸθο δὲ σοθηδηι δ ραγαθαηί. (ἀοῦγ 5 δυΐθπι μοβία 8 Πῃ 
ΟἸΏΏ65 6115 ΤΩ 1165 δα; σαϑέοίϊο Θβϑθηΐ θργοϑϑὶ, ΟὙγαμη ἱηρτθαὶ 1581 60 τηοάο 
αιθην Δ  ΙΓγθτι ἴρ56 ἐπε ἰββι πη. ΟΟΥΤΊΙΒ στα ΡΥδΘ με ἶβϑὶβ ΒΡΘΟΟ τότ! ιις 
φΟρ 5486, ἰα πάρη δὲ ἴρ56 ἱπργραϊυγ. (Οὐτησιιθ ϑϑβθί ἱπρυθββιβ, ρογίαϑ ἴθ- 
ἜΘ 5 ἀρογίαϑ, Δ: Ο5 ΟἸΠ65 οἱ ργεοίδοίοβ τη Παηι αἀνοοαθαί. Ῥοβίχυσδιῃ Πὶ 
76ηι Ἰηΐι5 ογαηί, ἀοῦγγαβ ἀθργοιαρ 5 ραΐθυῖβ δα οἾ5, δὲ σι θη 115, οἵ ἀγπ} 15, 
οἵ Ομ ηἶβ ΘΘΠΘΥΙΘ ΟΥ̓ΠΔΙΘηζ5, οἱ Ἱπηπιθηϑᾷ ααδάδατη ἐγ ΟΟΥ ΠῚ νἱ, οἵ ΠΠΙ νου βὶς 

ἃ Ἐξῆγε, φέροντας, δςε.} Τὰ ρα ΜΆ. 
Βοά]. οἵ Ὄχθιρ να οαϊία ἰογὰ οὐηηϊδ. 
Τϊογοηίδηιθην. ααϊάθιη Ὠαθδΐ οἶνον, ἄλφιτα, 
ἄλευρα, ὅτα. οἵ 516 ἸοδῚ ορρογίοτα ρυϊαὶ Μὰ- 
γοῖαθ. 6 18 γοχ ρϑῃυια, οί ΕΟ Υ 18 
το Δ 05, ταϊἰγηδ ἀπ οηάα γἱάθ- 
ἔπγ. ΓΘαηοϊανι 5 Ἰοοῦτα πιὰ τη 6556, 
αἰααθ Δάδο ποὺ ααοάδγα τηοάο Βαρρ θη ατα 
σεηβοΐ, πάντας ἐξῆγεν, ἄλλυς μὲν φέρον- 
τας οἶνγν, ἄλευρα" ἄλλυς δὲ ἐλαύνοντας, ἕζο, 
ἮΝ Θα.6 ἢφο οὐπηϊηὸ ἀρ] ϊοοὐ οομπ]οοίαγα. 

Ὁ Δαρεικὺς} ϑιίάαδ: εἰσὶ μὲν χρυσοὶ ςατῆ- 
ρες οἵ Δαρεικοί" ἠδύνατο δὲ ἕκαςος αὐτῶν ὅπερ τὸ 
ὗ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς ὀνομαζόμενγς χρυσᾶς" οὐκ 
ἀπὸ Δαρείω τῇ Ἐέρξε πατρὸς, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρυ νινὸς 
παλαιοτέρυ βασιλέως ὠνομάσθησαν. Λέγεσι δέ 
τινὲς δύνασθαι τὸν Δαρεικὸν ἡραχμὰς ἀργυρίῳ 
εἴκοσιν" ὡς τοὺς πέντε Δαρεικοὺς δύνασθαι μνὰν 
ἀγυρίυ. )ε Ἰ)αγὶοὶδ τοι 6 πὶ ἔδγὰ συ] 
αὐαηΐαν ϑολοίἑαδέε5 Αὐϊδίορι. δὰ “ἜἙκκλησ. γ. 
598, οἱ Ἡαγροογαίϊο. ἴη468 ἴῃ Ῥγοοϊϊνὶ 
εδί Ηεβιοϊδιηι ΟὈἸϊου οπιθμάδγο; ἀρυά 
ΘΆΘΙΩ 516 τηλ]ὰ βου] ΙΓ. Δαρεικοὶ οἱ χρόνοι 
(ἰδ ξ6 χρυσοῖ) ςατῆρες, ὅτο. Οὐ πη γογὸ ὨΌ]ι5 
Βῖγ 6 ῬΘΥΒΑΓΌΡΩ, βῖνθ ΑἸμι5. Οὐ 5} 1061 σι Θἢ- 
ιἰϊ8 ΟΥΟΉ 4115, ΤΣ ἰαγίξ πουλιὸ, ἀηΐο 
“Ἡμείαδρίάρηι ἩΠ τη, Χονυχῖς. παΐγοτη, δρυ 

Ῥιοίΐδηοβ Αποΐογοβ νϑηϊαΐ ; αὐ δαγίιηι .6- 
ὅτ, (46. ᾳφὰο Ώδῃ. ν. 31.) πὶ οϑὲ Χϑῃο- 
Ῥμοηίις Ονψαχαγεβ, τοίοσοηδα νυἱάθίαν ἢ αγή- 
δολίης οὐἱρο. Εἶο, αὖ γἱάοίαν δΡ ἀ11551- 
χη ἔϊυηιίγείο Ῥυϊάεαις, Ὀϊοηπὶο ΠΠ]ο,αὰο 
ΒΑΘΎ ΠΟΩΙ τος πϑθαΐ, ὨΌΣΩμηΣ ἰδίαμη ῬῈὙ1851- 
τὴ Βρθοῖθηι δχ της πᾶ δυγὶ Υἱ, αι υἱο- 
ἰγῖσαβ Ρουβαγιηι ΜΙ ΘἀοΥ 46 ΘΟ] ξῈ 60 ἢ- 
δοβϑοδαπί, οχουαάθηάδμη ουγανις. Γλοδὶ 
δαΐουη Ορ᾿ηἶο ἢδο, υἱροῖθ δ ἃ νοτὶ 5Ρ6- 
οἷα υηϊηϊτηὸ ΔΡμογγθαΐ, άθυη Παθθδξ ; ἂὸ 
Ὦοο ἴρβο ἴδυθῃ ἰοοο, ἴῃ 40 αν οοΥ ΤΏΙ, 

ν᾿ 
δ ε 

᾿ ἢ 

Θὰ 8} δηΐβ οαρίαιῃ Βαθυ!οπθη συϊκὸ 
ποίογαμη, τα ηϊοηθτα δοὶς ΧΘΠΟΡΠΟΙ, αἰξ- 
ἢουϊίαι5 αἰϊαιϊά οὐἱνὶ νἱἀθαῖϊαν. Ὑογὼπι 
ἀἰοὶ ροϊεβί, Χοπορ ϑηΐθσω Ὠὶσ ΡῈῚ δ) αβιηο- 
αἱ ἰρτηρονβ ἀμπΠοὶρα ομθῖὴ ἀθ ἔδαγίοῖα 
Ἰοφιαΐιηλ 6556. 41}}15 ἀρυὰ ΥἹΡΡΊ μὴ ὁ0- 
ουγιϊξ, «ἤν. 10. θΘ. ν. 366. ῬΟΥ͂ 
φεγινε Ῥεἰΐποθ. Ὧδ 40 ἴοδο νἱ 468 518 
αεὶϊ. Ν. Α. "10. 10. ο. 16. Νὲς αἰϊυὰ ἔν 
ἀϊοθπάϊι δϑὲ ἀθ θὰ γοοὶϑ ὩΣ Σ ὙἽΝ Ῥα- 
γαϊΐρ. 29. 7. 5 τηοάἀὸ γοχ ἰϑἰα ἰῃτεΠΠροηα 
5ἰ:, (αἢ ἀοοῖὶ αὐϊάδηι Υἱγὶ ΘΒ θυ) ἀο 
Ῥαγιοὶς Ῥεγϑὶοῖδ : Ὀδτλ αν άϊ5 οογεδ ἰθτω- 
ῬΟΓΟ ΠΌΠΊᾺ5 ἰδεϊιισπηοαΐ μῸ 5 ουαί. Βιώ:- 
ἐογῇτις απϊάρην, ἴῃ Τωοχῖοο Βαθιηῖϊοο, νοθθ5 
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τὴν ϑυγατέρω (δεινὸν ἄρω κάλλος χαὶ μέγεθος, πενθικῶς δὲ. 
ἔχϑσων τῦ ἀδελφθ φεθνηχότος) ἐξαγαγὼν, τάδε εἶπεν" Ὦ 
Κῦρε, ἐγώ σοι τὼ μὲν χρήμωτω ταῦτοω δίδωμι" τὴν δὲ ϑυγῶ- 
τέρο; ταύτην ἐπιτρέπω διοθέσθω; ὅπως ἂν σὺ βάλῃ. Ἱχετεύο- 
μεν δὲ, ἐγὼ μὲν πρόσθεν, τῷ υἱϑ, οὕτη δὲ νῦν, τῷ ἀδελφῷ τιμω- 
ὃν γενέσθω! σε ὀλεὶ: ν "Δι 
Ὁ δὲ Κῦρος Ὡρὸς ταῦτοω εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγώ σοι μὲν καὶ τότε 

ὑπεσχόμην, ὠψευδᾶντός σϑ τιμωρήσειν εἰς δύνωμιν" νῦν δὲ ὅτε 
σε ἀληθεύοντα ὁρῶ ἤδη, ὀφείλω τὴν ὑπόσχεσιν" χωὶ τούτη ὑπιο- 
χνϑμαι τὼ αὐτὼ ταῦτο σὺν ϑεοῖς ποιήσειν. Καὶ τὸ μὲν χρή- 
μᾶτα, ἔφη, ἐγὼ ταῦτω δέχομαι, δίδωμι δ᾽ αὐτὼ τῇ ποιδὶ ταύ- 
τῇ, χαὶ ἐχείνῳ, ὃς ἂν γήμῃ αὐτήν. Ἐν δὲ δῶρον ἄπειμι ἔχων 
σωρὸ σϑ, ἀνθ᾽ ὃ ἐγὼ ἐδ᾽ ἂν τὼ ἐν Βαξυλῶνι, ἐν ἣ πλείςα ἐςιν, 
ἐδὲ τὰ πανταχϑ, ἀντί τότε ὃ σύ μοι δεδώρησωι, ἥδιον ἂν ἔχων 
᾿ἀπέλθοιμι. Καὶὸ Τωξρύας, ϑαυμάσας τί ποτε τῦτο εἴη, χαὶ 
ὑποπτεύδας μὴ τὴν ϑυγατέρο, λέγοι, ὕτως ἤρετο, ἹΚοωὶ τί τῦτ᾽ 
ἐςξὶν, ἔφη, ὦ Κῦρε Καὶ ὁ Κῦρος " ἀπεχρίνωτο, ὅτι, ἔφη, ὦ Γὼ- 

το ι5 Ρυ οἰ τσ, δα Θχίγθιημτη θἐϊατη Π]18. (5 αυϊάθηι Ἔγαΐ δατηγαπάβ ἰογχηᾷ, 
εἴ ργοοουίαίθ, παδίτα νογὸ ᾿ἰσρτ τὶ ῬΥορίου τηουίθπι ἔγαιγῖ5) ργοάἀποίᾷ ἀἰχὶὶ : 
Ῥεουηΐ85 πᾶ5ο6 {101 ἰγαάο, νγγθ ; δὸ Π]δη) πδῆς δὲ σομημίο, αὐ ἀ6 οἃ, 
βίους ἴρ86 γ0[65, βίδίδϑ. Οὐ βοογδιηϊβ νϑγὸ ἴθ Βι ρ 0] 1665, ΘρῸ αὐάθηηῃ οἰϊδιὰ 
δηϊοὰ, αἵ ἢ; Πέρα νογὸ πυῆς, υἱ ἔγαΙ 15 ΟἸΤΟΥ 515. 
 Ἀά ἢξθε τοϑροπάϊε Ονὐτυ5, Εἰ! άθτι. ΠΌῚ πὰπο οἰϊαπι ρΟΙ ΠΟΙ 51, μθ΄. 
αἱ ογθτα Ἐ0], 5ὶ ταϊηϊπηὸ τηθηαχ ο8565, ὑΓῸ υὙἱγῖ 5 Πυγιιπι : ππηο νογὸ οὐχ 
ἴθ ψογΆ 6 ΠῚ 8Πὶ ν᾽ ΘΑ. ΓΘῚ15 5.1 ῬΥΟΓΉΪ551 : αὐ! δὲ πεῖο ΡΟΙΠσθου: ΘΘ 6 ΠῚ 
ἔπδδο τη6 ἀ115 ᾿πναηρα5 ἰαοίασιη. ΑΟ ρθοιηϊδβ απ! ἀθηι σίαβ, ἱπααῖί, ἀοοὶ- 
Ῥίο, οἱ δυῖς ρι16 1155, αἴᾳαθ 1111, στα 40 παρίαγα οϑί, θὰ5 ἄοπο. ἴὔπαμ νοτὺ ᾿ 
τλσπιιβ 805 (6 Δοοὶρίοηβ ἀϊβοθάδμ, ργῸ αὰὸ πὸ αἰϊάδη θα αυδ ἴῃ Βαδγίομο 
5βυπέ, δ] ϑαπὸ Ρ]αγίπια ϑαηΐ, 6 Ὸ συςθ δυῃΐῦ ὑδρῖαηι, θγὸ {10 ἐμφιαηι τὰ αὐοί 
τηῖῃὶ ἀοπᾶϑεῖ, ΠΟ πε ὰθ ΠΑ ΙΓΟΣῚΙ5 ϑ'πὶ 80 ἀἰβοοββασαβ. ΕΠ ΟΟΡΥγα5 τηϊγαίαα 
αυϊά ταπάοτα ἡ] 655θί, ἃς βιιβρίσαίυ5. δη ΑἸ ασι ἀϊοοτοῖ, ἰπιοιτοραν, Θυϊα 
ἰδίυἀ επί, γγοῦ ἘΠῚ Γοβ ροπάθηβ Οὐυτιβ, ΜΌΪΓΟ5 ΡΥ ΌΙΓΟΥ 6588. Πομπηΐη65, δἷΐ 

» 

ΤῊΣ ὙἽ, Ἡ}5 5 ὙὙ; 1.2 0» ΧΡΟὨΪΙ, «ὐιμιὶ 
απγεῖ ϑρεοῖεθ, ἐξηΊΡοΥῈ 1)λαυϊα 5, 1, 6. 

απΐε εὐἰέπι, Βαϊγῃϊονίοινηι υιδϊἐαἰὶ. ΝοΧ Ιάοτη 
γαῖ Βιισίογβεια, ἔην ταιρετὶ8 ΟΜ δοϊηναϊοι, 
δογίδὲ [ιιῖσδε «ποπείαηι Ῥεγβίοαπι. Αἱ 5] 
Ῥεγοῖοα : Βα ἀρ δ ἰδία πυτηταὶ σροοὶο5 
διαί, αᾶτη ἀσαί ῥ]οτίααθ, {πὴ Ὑ οἰ ογῸ 5 
τα Εοοσηογεβ, ἃ πουήθη ΔΟΟΘΡ 586 
Ῥυϊάγυπε: αὐοὰ 5ἱ ἀσίαν, Παυϊαϊθ οονιὺ 
ΤΘΙΌΡΟΥΘ ΠῸΠ Οχίϑίοθαί, Τίφαιθ ΦΧ ϑί!- 
τοδυουῖπι, Πλαγίοο5 ἃ Οψαχαγε ἰαη στα βοὶὶ 
Ἰαγίο «Μείο [υΐθ56 οὐϑ08; Ἐστάπιηιο αἀθὸ 
Τπποίογετα Ῥαγαϊ οπιδηωηῦ τλοποίαγῃ, στ» 

αυϊαϊδ φοἴαϊα υαϑιίαία, οταΐ, δὰ πυχησηια 
Ῥεγϑὶοιηη, 41} 5010 ᾶτὴ ἔθη ρου ΠΟ 5511 15 
οταΐ, γονοοᾶβϑα. Ὑ166, 8] ἰδοὺ, ΟἹ. Ῥυνίάοωιι: 
Οοπηοκ. Ηΐϑι. Υ.. οἱ Ν. Τ' 10. 2. αὐ «“ἥη. 538. 
Βεγπαγά. Ὧς Ῥονίίον. οἱ “Μον5. 110. 2, Οἀ5}. 
Εἰϑονοίνηυϊ ἃ, Τλιϑηυῖϑ. ἀε «Μεπ5. Ῥομὰ. οἱ 
ΟΥ̓ ἰββίγααγη Τὸ ρ᾽βοορύμι Βαϊἠιονῖο- ἩΡ οἷ- 
ἴοηδ: απ παρογγμὴδ ἀὐρυχϊηθηΐαπι ΠοΟ 
ἰγαοίαγιί, αἹ!άτησας ἄθ οὐἱρίπθ νοοἱβ 
ἘΣ ΣΥΝ 1. Ῥαναϊρ. κχῖχ. 7. εἴ 1 Ἐϑ4Ὅγ. 
ΨΠ1, 27. δοῃ θη τη ὈΥΟΡΟΒΕ. 

ἃ ᾿Απεκρίνατο, ὅτι, ὅ1 6.1 γοοιϊα ὅτε ἴο 
οἵ 1101] βαρὸ τοὐσυησδῖ; Ὀγθβου μη, Ὠορί 
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᾿ ; Β΄. 

ὠϑ 8 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Φρύω, πολλὸς μὲν οἴομωι εἶναι ἀνθρώπες, οἱ ὅτε ἀσεξεῖν ἂν 
ϑέλονεν, τε ἀδικεῖν, ὅτε ἄν «ψεύδοιντο ἑχόντες εἶναι" διὼὼ δὲ τὸ 
μηδένω αὐτοῖς ἠθεληκχένοι, προέσθωι μήτε χρήματα πολλῶ, 
μήτε τυραννίδα, μήτε τείχη ἐρυμνὼ, μήτε τέκνο ἀξιέραςα, 
ἀποθνήσκθοσι, πρότερον πρὶν δῆλο; γενέσθωι οἷο! ἦσαν" ἐμοὶ δὲ .- 
σὺ νῦν καὶ τείχη ἐρυμνὼ, κωὶ πλϑτον παντοδοπὸν, καὶ δύνωμιν 
σὴν σὴν, κωὶ ϑυγοατέρω ἀξιόχκτητον ἐγχειρίσας, πεποίηχάς με 
δῆλον γενέσθωι πᾶσιν ἀνθρώποις ὅτι ὅτ᾽ ἂν ἀσεξεῖν Ὡερὶ ξένες Ὁ 
ἐθέλοιμι, ὅσ᾽ ἂν ἀδικεῖν χρημάτων ἕνεκεν, ὅτε συνθήκας ψευ- 
δοίμην ἂν ἑχὼν εἶναι. Ὑδτ᾽ ὃν ἐγώ σοι, εὖ ἴσθι, ἕως ἀνὴρ δί- 
χῶιος ὦ, χαὶ δοχῶν εἶνωι τοιὅτος ἐποινώμιοι ὑπ᾽ ἀνθρώπων, ὄποτ᾽ 
ἐπιλήσομοω! ἀλλὼ πειράσομοΐ σε ὠντιτιμῆσοωι πᾶσι τοῖς χα- 
λοῖς. Καὶ ἀνδρὸς δ᾽, ἔφη, τῇ ϑυγωτρὶ μὴ Φοξδ ὡς ἀπορήσεις 
ἀξία ταύτης πολλοὶ γὰρ χωὶ ἀγαθὸν Φίλοι; εἰσὶν ἐμοὶ, ὧν 
ὅςτις γωμεῖ αὐτὴν, εἰ μέντοι χρήμοτω ἕξει τοσαῦτα ὅσω δίδως, 
ἢ κωὶ ἄλλω πολλασλάσιω τότων, ἐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν: σὺ μιέν- 
σΌΙ εὖ ἴσθι ὅτι εἰσί τινες οὐτῶν, οἱ ὧν μὲν σὺ δίδως χρημάτων, 
θδὲ μικρὸν σότων ἕνεχω σὲ μᾶλλον ϑαυμάσϑοιν" ἐμὲ δὲ δηλϑσι 
νυνὶ, χωὶ εὔχοντων πᾶσι ϑεοῖς γενέσθωι ποτὲ καὶ ἑαυτὰς ἐπιτ- ς 
δεῖξοωι ὡς πιιςοὶ μέν εἰσιν ἐδὲν ἧττον ἐμδ τοῖς Φίλοις, τοῖς δὲ 

(ἀοῦγγϑ, ααὶ πος 1Π}01}) ἢ6ο ἰη} 51 6556 γϑ ηΐ, ἂς βροηΐθ βυᾷξ ἠὩθ αὐϊάθηι 
ἸπΘη 8 ητι ἃ [αἰ ἰδηΐ : 56 αυϊὰ πθῖλο ρμοΐθϑίαεὶ θουὴ ᾿ουτη τ θγθ νοϊαθυῖς 
ἩΘΟ ΠΙΆΡΏΔΙΠ ΒΘΟΙΠ180. ὙΠ. ΠΟΟ ΓΟΡΉΠ), ἢθο οδϑίθ! ἰα πνιηἶτα, ἢθο θοῦ. 
ΔΙΜΔΥ αἰρῃοβ, οὃ πὲ υἱ ῥΥῖιδβ τηουϊδηΐαν, αδπν (8 165 5:ηξ ΘΟΡΏΉΟΒΟΙ ροβϑὶϊ : 
τὰ νογὸ, σἂν παῖ πὶ [8πὶ οαβίθ 118 πγαηϊία, οἱ ομημὶβ σϑηθεὶβ Ορ68; οἱ οορίδ5 ἴπ88, 
οἱ ΠΠΙάπὶ ἀϊρηδηι δαπθ αυϑπὶ 5101 ααἷ5 δἀσαϊγαὶ, ἴῃ πηδηι5 ἐγ ἀἰ 46 γ15, [δοϊϑιὶ 
αἰ ἀρὰ ΟἸη65 Ποιηῖηθϑ σοηβῖοί, Θὰ Π6 6588, αἱ πιθο [ἢ ΠΟΒρΙ 65 ΤΏΡ ᾽ὰ5 
6586 ΨΘ] 1, ἢΘῸ ᾿ΘΟυΠΪδθ οαυβᾶ 1 πδί8, πθῸ ἢ ΒΟΥν Δ (5 Ρδοῖ5, απο ΠῚ6 
αὐ!άθηι νο]θηΐθ 5ἰῖ, (4 }1ὰχ. Τοιίαν πα} 5 Θρὸ ΕΌΙ, 88ϊ βοῖῖο, ἀοηθο Υἱγ 1ιδὲιι5 
670, δ, (8}15. αυδαὰ 6556 νἱάθαν, ἰπσάθην ἃ0 που ΠΙ 5 σοηβθαπαγ, Δ] 
ΟὨ]Ιν βοᾶν; 56 οὐπηἶθ115 [6 ΓΘ 115 ΒΟΉ ΘΒι15 δοηέδῳμθ ΝΊΟἰββίτη ΟΥ̓ οΟμᾶ- 
θοῦ. Νραᾷχθ νρυθηάπηι οϑὲ εἰδὶ, παι, δ᾿ αην αποα ααἀϊιηδί, πὸ νΊΓΟ 815 σαυῖς- 
(πγιι5, αἱ Πᾶς αἀἸρτ5 51} ; Π8ΠῈ γα γα] ργεοϑιαηϊέβαςο βυηΐ ἀιηϊοὶ, αιιοστπι 
αἰίβαι5 ἑαμάοηι πῆς ἀπιχουῖί, δ ἰα μα βαηὃ παθιζυγιιβ 516 ρθουηἶαθ, αυ8η- 
ἴὰ5 ἴὰ Ἰτρὶτὶβ, νοὶ θἐϊα πῃ) ἃ[185 δἷβ τηυτὸ ρὶυτοβ, ἀἴσθυθ ὨθάΌθο ; ἐδ νογὸ οοσίὸ, 
βΟἶγθ γ ]0, 6556 αοδάδμη ἱπίου 605, πὶ Οὐ ῥϑοιηΐαβ ἥυδ5 (τ ἰΔΥοὶτῖδ, ὃ ἐ8}- 
ἈΠῸ αυϊάομι πιὰρὶβ 6 βἰπί δαπηϊγαίυσὶ : τὴθ δυΐθηι θα ἰθιηρογα βυβριοἰαηξ 
ϑραξάηεφιο ργωαϊοαλιξ, Θὲ οὐὴποβ ἄθὸβ ρυθοδηΐαν, αἱ 115 Πα α πο ἀοπιοη- 
5ίγαυο Ποθαΐ, 56 ἀποαιθ πἰ 110 ταὶ ὰβ αυὰπι πι6,. ἢι46 165 ἀγϊοὶβ 6556, ΠΟβεθι5 

γοιθα αἰοοπαϊ, οἱ βἰγηϊα. Τα 6 Ι] πὸ- 6805, δα ϊθοηίὶ, τοροίατηυβ, ΥὙἱάς Μαΐ, 
ο6586 δϑὲ αἱ ῬΙδοηαδυατῖτη Βιιηο, οὗ ἀρὰ ἰχ, 18, Μᾶχο, 1. 37. ν. 35. νἱ. 4, 15. Χ. 35. 
ΒΔΟΥΌΒ ΒΟΥΪΡίΟΓο8. ὁοουγγαΐ οΣ Ηργαΐοο χυΐ, 7. Αοῖ, χχυ]!, 10, 
Ἰάϊοπηδίθ. τὸ "Ὁ ροάρηιν ἔθτὸ στηοῦο υϑάπη- 
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πολεμίοις ὀδέποτ᾽ ἂν ὑφεῖντο ζῶντες, εἰ μὴ Θεὸς βλάπτοι" ὧ»- 

τὴ δ᾽ ἀρετῆς καὶ δόξης ἀγαθῆς ὅτι δδ᾽ ἂν τὸ “Σύρων, πρὸς τοῖς 
σοῖς, καὶ ᾿Ασσυρίων πάντα προέλοιντο᾽ τοιότϑς ἄνδρας εὖ ἰσθι, 
ἐνταῦθα κωθημένος. αὶ ὁ Τ᾿ωξρύας ἐπιγηλάσας, Ἰϊρὸς εῶν, 
ἔφη, ὦ Κῦρε, δεῖξόν μοι πϑ ὅτοί εἰσιν, ἵνὼω σε τόσων σινὼ αἰτή- 
σωμαι παῖδά μοι γενέσθαι. ᾿Αμέλει, ἔφη, ἐδὲν ἐμᾶ σε δεήσε; 
συνθώνεσθαι, ἀλλ᾽ ἣν σὺν ἡμῖν ἕπη, αὐτὸς σὺ ἕξεις καὶ ἄλλῳ 
δειχνῦνωι αὐτῶν ἕκαςον. ᾿ 

Τοσαῦτω δ᾽ εἰπὼν δεξιάν τ᾽ ἔλαξε τῷ Τωςρύα, χκωὶ ἀναξὰς 
ἐξήει, χωὶ τὸς σὸν αὑτῷ πάντας ἐξήγαγε" χωὶ πολλὼ δεομένθ 

τῇ Γωβρύα Ἐνδον δειτινεῖν, ἐκ ἡθέλησεν ἀλλ᾽ ἐν τῷ ςρωτοτέδῳ 
ἐδείπνει, καὶ τὸν Γωξρύων σύνδειπνον " πωρέλαξεν. ᾿Επὶ σι- 
δάδος δὲ χαταχλιθεὶς ἤρετο αὐτὸν ὧδε, Ἐΐπέ μοι, ἔφη, ὦ Τω- 
Φρύα, πότερον οἴει εἶναί σοι πλείω ἢ ἡμῶν ἑκάξῳ ςρώματω ; Καὶ 
ὃς εἶσεν, Ὕ μῖν νὴ τὸν ΔΙ᾿ εὖ οἶδ᾽ ὅτι ςρώμοωτο πλείω ἐφὶ καὶ 
«λίνοωι, καὶ οἰχία γε πολλῷ μείζων ἡ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς" οἵ γε 
οἰκίᾳ μὲν χρῆςθε γῇ τε καὶ ἐρανῶ, κλίνω! δ᾽ ὑμῖν εἰσιν ὁπόσαι 
γένοιντ᾽ ἂν εὐνωὶ ἐπὶ γῆς ςρώμοατω δὲ νομίξετε ἐχ͵, ὁπόσα πρό- 
ξατα Φύει ἔριω, ἀλλ᾽ ὁπόσω φρύγανα ὄρη τε καὶ πεδίω ἀνίησι. 
Τότε μὲν δὴ πρῶτον ὁ Γωξρύως συνδειπνῶν αὐτοῖς, ὁρῶν τὴν 

ΠΌΠα Δ ΠῚ ΟΟ5ϑΌΤΟ 5, πὴ νἱτᾶ ἰταπηΐογ, Ὠἰβὶ πιμηθη οὐϑίθί : νἱγία!! νοσγὸ οἱ 
εχ βεππϑύο! ὈΟΠ86, ἢὸ ὥνγουιη) απ 6 οἱ Αββυγουα οπηηϊα ὈΟηδ, (5 
αθάϊτα, ργουϊουϊηΐ : [4165 υἱγοβ οουιὸ βοῖᾶβ ἢὶς 181} σοηβθαϊββθ. Ηϊο οἂπὶ 
δα διδδοί ἀοῦγνγ 8, αν ἀθοβ ᾿πητηογία θϑ; ̓ ηαα]ΐ, μά οᾷ τὰ] πὶ, Ουγθ, υθίηδηι 
ΜΠ βἰπί, αυὸ ρϑίδιῃ ὃΐ ἢ] ΡΘῪ ἴθ ᾿σθαΐ ποία ΔΙ] ΘΠ. ΒΕΠΊΘΓΘ ῬΘΩΘΙ ΠΩ. 
ΝΙΒΙ ρῥγοίδείϊο, αἷΐ ὕγγιβ, οριβ ἔπους Ἔχ γὴ6 βοἰβοϊζασὶ, βθὰ 31 Ὡ05 5θα]ιδυίβ, 
Ῥοίογὶ5 ᾿ρβοπηθί δέϊδη Αἰτοσῖ ααθιη θὲ Ππογι οϑἴθηάθγθ. 

Ηξες ἰοηυυΐι5, Οοῦγγω ἀοχίγατα ρυβῃθηαϊέ, οἵ βασρθης 8011}, βυύβαιθ 
ΟΙΏΠ65 δὐχῖξ : σάτηηπα τυ] ἀμ εὐην (ἀοῦγγαϑβ τορᾶββθί, "πα. υἱὶ σΟΘΠδΓαί, 
πο υἱέ : 5οα πὶ φαβίτὶ5 ἐοοπαν!, οἱ (ἀοθγυᾶπι 5101 ἰὴ οοοηᾶ βοσίαμη δα ρυῖί. 
(ὐὐπη ἀυιίοπι βαρου ἴοτο ΠΟΥ θαγαπ. ἐγοποϊάνηιθ ἀἰβοιθυϊδθοί, βῖς θα μ [ηΐοι- 
τορανῖ, Ὠῖο πὶ, αορτγα, ᾿παυΐέ, αἱτὰπι Ἔχ ίβίμτιαβ ρ᾽αγα 0] 6586 βίγαπιθηΐα, 
φιᾶπη οὐἦχθο ποβίγύτη ἢ Εἰ 1116, Ὑ οὐῖ5 ργοίδοιῦ, ᾿παυϊί,. ρίαγα βαπΐ ἴππι 5ἴγα- 
συΐϊα, τὰπι ἰθοῖὶ ; εἴ ἀομγυβ Ξβαηὸ νεβίγα ἰοῃρὸ διηρ!οΥ οβί, φαὰμπη πηθᾶ ; 4υἱ- 
ῬῈΒ ἕογτὰ αυϊάθη οἱ οοο απ ἀοπιῦϑ πβαμπη ργο θοηΐ : τοί νο δ δἔϊατη [δος 5. ηΐ, 
οΐ διιργα ἰδγγάπη ΟὈΠ]Πὰ : ρυεοίογθὰ ἤθη αιιὰ5 ρΘοιβ ρΟΡΪ ΙΔ Π 85, ΡΓῸ 5ίγἃ- 
βυ]ς Βαροίῖα, σοι αιοθοιπαμο νἱγρα]ία (πὶ πποηΐθ5. τὰ πὶ σαιρὶ ϑαθτηϊταηί, 
Αε ΟὐθΥγαβ αυΐδομι (χης ρΥἰπιὰπι ἀρὰ 605 ΘΟ πδη8, οσὰπι οἴθογαμι ηυϊ δ6- 

ἃ Παρέλαδεν. ᾿Ἐπὶ, δις. Τιἃ Ἰοσυα ὰης. εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαινόννων μηδενὺς οἴεσθαι 
Μ8. Βοάϊ, οπηηύβαιε ΤΟ] οΥΒ ποία» 6α]-ὀ δεὶν πλείω παρατίθεσθαι, ἐπὶ ςιθάδος, ἔφα. γο- 
Ποη65 τεοίδ αχίρεπέ. ἴπ «ἡ)άίννά γογο εἰ δθ5. ἀυΐαπι ἰδία9 μέγιςον δὲ, ὅιο. δαῖτ δὰ 
Ἑϊονεπῖ. οὐηΐα γηϊγὰ ροτιατθαδίω, ἀοργαν- ἐπὶ ςιβθάδος Ἰοοση ποπ ϑαὰπι οοουρῇϑθθ, 
τάσυο οἷο ᾿Ισκαμίτς, παρέλανε' μέγισον ΒΘΌΘΥΠΙΒ 68. αὐᾶτα τπἰ ὈΥΟΌΘΠΟΠΘ ΟΑΥΘΔΣ, 
δ' αὑτῷ ἔδοξεν εἶναι τὸ ἦν τῇ φρατγεία ὄντας, τῶν , Ν 

ῳ ΤΊ 
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φαυλότητω τῶν πορατιθεμένων βρωμάτων, πολὺ " σφᾶς ἐνόμιι- 
ξεν εἶνωι ἐλευθεριωτέρες οὐτῶν. "Ἐπεὶ δὲ χατενόησε τὴν με- 
φριότητο τῶν σίτων᾽ (ἐπ᾽ ὀδενὶ γὰρ βρώματι ἐδὲ πόμωτι Π|έρ- 
σης ἀνὴρ τῶν πεπαιδευμένων ὅτε ὄμμωσιν ἂν ἐκπεπληγμένος 
καταφανὴς γένοιτο, ὅτε ἁρπαγῇ, ὄτε νόῳ, μὴ ὀχὶ προνοεῖν 
ἅπερ ἂν καὶ μὴ ἐν σίτῳ ὦν ἀλλ᾽ ὥςπερ οἱ ἱππικοὶ, διὰ τὸ μὴ 
ταράσσεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων, δύνανται ἅμα ἱπωεύοντες χαὶ 
ὁρῶν χαὶ ἀκόειν κωὶ λέγειν τὸ δέον, ὅτω ποὶ εχεῖνοι ἐν τῷ σίτῳ 
οἴοντωι δεῖν Φρόνιμο; κωὶ μέτριοι; φοωίΐνεσθω!" τὸ δὲ κεχινῆσθαι 
ὑπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῆς Ὡόσεως, πάνυ αὐτοῖς χυνιχὸν χαὶ 
“γηριῶδες δοκεῖ εἶνω!) ἐνενόησε δὲ οὐτῶν χωὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλή- 
λὸς τοιαῦτω οἷω ἐρωτηθῆνω! ἥδιον ἦν ἢ μὴ, “ χαὶ ὡς ἔσχωπτον 
οἷω σκωφθῆναι ἥδιον ἦν ἢ μή ἅ, τε ἔπαιζον ὡς πολὺ μὲν ὕξρε- 
ὡς ἀπῆν, πολὺ δὲ τὸ αἰσχρόν τι ποιεῖν, πολὺ δὲ τὸ χαλεπαί- 

Ῥοηεχϑηΐαν νἹ ΠΠ αΐθμι σου πογοί, 58 ϑαθβαιθ πγθϊ ὃ Πρ γα! ἰὼ 115 ἀθρόγα ἐπ αῖςα-, 
ν, ΑΥ ροβίαιδηη δογατα ἴῃ νϑβοθηάο χηοαθγαίϊοποπὶ δηϊμηαἀνογίεγαί : (ἴῃ 
ὨΌΠ]Ὸ δηΐηλ πάτο εἷθο ἤθαῖδ ροΐα, Ῥετγβᾶ, αἰδοὶρ[ να ραϊγιᾶ 1 θΘΥ Δ τον ἴη.- 
δ ϊτυΐα5, δὲς ν 6] οου 5 ΠΟ οἵΠ5 τηδη! οστὸ ἀορυ ΘΠ ΏΒ115 Γπουϊξ, ναὶ γαρδοϊίαΐο, 
νΕἸ Δη1 πο, μηδ αὖ γι 6722) δι! 7 10 ῬΥΟΥ ΙΝ 511, ααδπῃ 51 οἶδ σαρίοπαο πο 
ἰηϊθηΐι5 δ5ϑοῖ : 5686 αὐ Πογηΐηθ5 θα δ βίγθβ, ρτορίθγοὰ ααδά ἴῃ Θαα 5 ΠΟῚ ΡοΥ- 
ας αηΐαν, ᾿πῖοΓ θαυ ἀπάτην οἱ ΟΘΓΏΘΙΘ, οἱ δυαάϊγο, δὲ ἀἴσθσθ ροββαπί πυρὰ 
ορογίοί : τὰ οἱ 111} Ρὰγ 6556 οθηβθηΐ, αἱ ργυάθηΐθβ 8586 ἃς τηράογαΐοβ ἴῃ ν85- 
οθηᾶο ραϊὰτη ργθδηΐ ; ἂς ὈγΓογβὰβ οδῃίηθτ ΒΘ] υἱπμηαιε ἀπουηΐ, ἃ οἰ θὶ5 
9 ροίᾳα σοΙΠΠΟΥΟΥ 1) δία 6 βθοὰπὶ γϑριΐανοτγαΐῖ οϊαπ 605 46 γϑριιβ δ᾽ αβηηοαί 
856 τηίαὸ Ἰηϊουτόραγο, 46 αυ θι5 ᾿ποπηἴπ5 οβϑοῖ ᾿ΠΙΘΥΓΟΡΑΧΙ ααὰπι ΠΟῊ ἐπέθ᾽- 
γοσαγὶὲ, οἱ 5αϊδὸ ΄αοράδηι ἀἸσογθ, ααθι5 ρου βίυρῚ Ἰπσυπαϊῃβ οββοί αυὰμπη ΠΟ 
»ογϑέγϊηρὶ ; ἀπδθατια Ἰοοδγθηΐυγ, ἃ σοηίαμπιθ ἃ Ἰοηρσὸ ἀθεββο, ἰοηρὸ ἃ ἀοίο- 
8 υᾶν!5 τυρὶ, Ἰοηρὸ ἀδηνηι ἃ τασϊαᾷ δηισηουη ἰγυταίοπα: ἠὲ ἐστέ" 
εοπδιοτ αἰ, ἠυμξαϊᾶ, ἑαπδηι βοπέομεϊᾶ, ῬοΓδαδ 86 βεΐδηιο ᾿ἰδογαἴδιδ εἶε- 

ἃ Σφᾶς ἐνόμιζεν, δκ9.1 Ἰοσαχη, ΠΟ 516 ᾿θγούισα οἠμῃϊα μη ΘΟΙΒΘΏΒΙΟΉΘΙὰ Β6ουίῇ, 
το δα Τιοαποϊανὶαϑ: ἡ ὃ ἐἰϊο5 ἐἰδογαϊδιὲϑ πθ60 ἰπέογριῃμοίομϑτη Ἰοοὶ, 66 βουὶρίθγϑγα 
ϑὲι18 ἀορεΥε 7 ϊοαυΐϊξ, δογιη, ἔν. υὐδοοπᾶο ηϊο- 
ἀεγαϊϊοηε οοηϑἰἀογαϊῶ. Εἰδηΐηι, δα. ἀπο 
Ὧδ6Ο ογαίϊο 3 βίσιμοίαγα ραἰ αν, ΠΟ Τ.ΘῊ8 
Αποίογῖβ. ΜΙΠὶ δυΐδι, Ῥ)ιείρίαιηι, Οα- 
ὑγϊοϊζινηι, Ἰόβα Τη θυ θίθ8 βεουΐο, ρυὶν5 
ῬΙΌΠΟΠΙΘη σφᾶς 84 ΟΟΡγγϑίὴ οἸύδαιο 50- 
οἶοβ, Ροβίθυϊιβ αὐτῶν δὰ Ογγυμ Ῥεγβϑάβαθ 
οεδΐεσοβ τοίεθηάνγ, 5βθηϊθηίϊϑ, ἰἰὰ ροβία- 
Ἰαπίρ, νἱἀθίμν. 

Ὁ Ἐπεὶ δὲ, ὅζ6.1 Τιαθοταΐὶ Γι Δοϊαν 8, 
ὈῚ γοσθ85 ἰϑίβε ἴῃ ἐπειδὴ τηυϊοηΐαν ; ὑΐααο, 
ΒΙαἰἃ δηΐα δὰ5. τελείᾳ ςιγμῇ, σοῃμηθοίδη- 
ἴὰγ αὑτὴ ΒυΡουϊοῦ διι5. ἴῃ ἤὰθς πο τη 
---- ἐλευθεριωτέρυς αὐτῶν, ἐπειδὴ κατενόησε 
τὴν μετριότητα τῶν σίτων. ΝΟΒ, Ροτ ηϑοθιι 

την Ἀ ΠλῈ5 : 568 πογαῃ ἢϊο Ρουϊοά πὶ π- 
ΒΕ ΤΔῺῸΒ ; οἵ δὰ 4185 ΒΘ ΠΕΣ, ἐπ᾽ ὀδενὶ 
γὰρ βρώματι, δια. ἀ54Ὲ6 δὰ κυνικὸν τὸ ϑηριῶτ 
δὲς δοκεῖ εἶναι" απ ΡυΪαπίθ ϑίθρῃϑηο, ρᾶ- 
τη ῃθϑὶ ἱποϊμἀθπᾶα Ραΐαγηιιβ. Οοηβίδε 
ἀυϊάθια ὨἸΜΪ] ἴῃ βοφαθηι 5 γορογὶτῖ, φαοά 
Ῥυΐαο παῖ ρδγίοαϊ τηϑυιῦγο, αἰξουίααβ {1 
ἐνενόησε δὲ αὐτῶν, ὅζο. τοδροηῃάθαί. [δα 
αἰοθμά χη οβί, σχῆμα Ὠὶς ἀνανταπόδοτον ΟΟ- 
ΟΌΓΡΘΓΘ, ΟἸ) 5. ΘΧθαρὶ βυργὰ ρϑυϊὸ Ρ. 
204 εἱ 305, ποίδυϊμηιιϑ. 

ὁ Καὶ. ὡς ἐπηρώτων, ὅτ 6.1 Π)6 πίε Ὑ058- 
τοαΙ 5. ἢἷ8. Ἰοοίβαμθ ἰθβϑηίον ἀἰββουὶξ 
Ῥιιμώνοναιδ ϑντῃροϑβ. 11}, 2. ποοδλ, ά. 
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νεσθαι Ὡρὸς ἀλλήλες Μέγιςον δ᾽ αὐτῷ ἔδοξεν εἴνω!, τὸ ἐν φρῶ- 
σείῳ ὄντας τῶν εἰς τὸν οὐτὸν κίνδυνον ἐμιξ αἰνόντων μηδενὸς οἵ- 
εσθαι δεῖν λείω παρατίθεσθαι, ἀλλὰ, τῦτο νομίζειν μεγίξην 
εὐωχίων εἴνωι, τὸς συμμάχεσθωι μέλλοντος ὁτι βελτίςες πα- 
ρασχευάζειν. Ἡνίκα δὲ ὁ Γωβρύας εἰς οἶχον ἀπιὼν ἀνίφατο, 
εἰπεῖν λέγετωι, Οὐχέτι ϑαυμάζω, ὦ Κῦρε, εἰ ἐκπώματα μὲν καὶ 
ἱμάτιοω χοὶ χῥυσίον ἡμεῖς ὑμῶν πλείονα χκεκτήμεθω, αὐτοὶ δ᾽ 
ἐλώττονος ὑμῶν ἄξιοί ἐσμεν. Ἡμεῖς γὰρ ἐπιμελόμεθα, ὅπως 
ἡμῖν ταῦτα ὡς πλεῖξω ἔφαι, ὑμεῖς δέ μοι δοκεῖτε ἐπιμελεῖσθαι 
ὅχως αὐτοὶ ὡς χράτιςοι ἔσεσθε. Ὃ μὲν ταῦτα εἶπεν" ὃ δὲ Ἰζῦ- 
ρος, ᾿Αγ᾽, ἔφη, ὦ Γωξρύο, ὅπως πρωὶ παρέσῃ ἔχων τὸς ἱππέας 
ἐξωπλισμένος, ἵνω χωὶ τὴν δύνομίν σϑ ἴδωμεν, χωὶ ἅμω διὼ 
τῆς σῆς χώρας ἄγῃς ἡμᾶς; ὡς ἂν εἰδῶμεν ἅ τε δεῖ Φίλια καὶ 
ολέμιω ἡμᾶς νομίξειν. "Τότε μὲν δὴ ταῦτα εἰπόντες ἀπῆλ- 
θον ἑχώτερος ἐπὶ τὼ προςήκοντω 

Ἔπεὶ Ἢ ἡμέρα ἐγένετο, παρῆν ὁ Γωξ ύας ἔχων τὸς ἱσπέος, 
χαὶ ἡγεῖτο. Ὁ δὲ Κῦρος, ὥςπερ Ὡροςήκχει ἀνδρὶ ἄρχοντι, ὁ 
μόνον τῷ πορεύεσθαι τὴν ὁδὸν τροςεῖχε τὸν. νῦν, ἀλλ᾽ ἅμα 
προϊὼν ἐπεσχοπεῖτο εἴτι δυνατὸν εἴη τὸς μὲν πολεμίος ἀσθε- 
νεζέρος ποιεῖν, αὑτὸς δὲ ἰσχυροτέρες. Καλέσας ὃν τὸν ὝΡ- 
χάνιον χωὶ τὸν Γωξρύαν, (τότος γὰρ ἐνόμιζε μάλιςα εἰδέναι 
ὧν αὐτὸς ὥετο δεῖσδαι μωθεῖν) ᾿Ἑ γώ τοι, ἔφη, ἄνδρες Φίλοι, 
οἴομαι, σὺν ὑμῖν ὡς πιζοῖς βολευόμενος" περὶ τὸ πολέμϑ τῦδε, 

ϑέγε ρείαῦδαί. Μαχιγησμὴ νογὸ οἱ νἱβιίὰ οϑί, αὐοα οἂηλ ἰπῃ Ἔχρθαποηθ 
εββθηΐ, ΠΘπΠΪηἶ ΘΟΓΙΠλ 41 ρουϊοι απ Ἰἀ6πὶ Δα! ρθαηΐ, ρ᾽υγα ρυΐαγεπί δάρομθη- 
ὅα : 5εἀ ορυΐιαπι 1 ᾿αι ἰϑϑίμηυγη ἀυσογοηΐ, 851 608, απ05 6111 βοοῖοβ ΠΑΡ [αν] 
Θββθηΐ, αυδπη Ορί 205 οἤϊοθγθηί. (ὐὐπ) δὐΐθηη Οὐ Υγ 5 ἀοπηαπι ᾿αγιι5 5111- 
Βεγοῖ, αἰχίθβθ ρου δοίαγ, ΝΟ ἀρ] 18, Ουγθ, ΤΩΪΓΟΥ πῸ5. σορίαπι πη] ΟΥ̓ΘἢΣ 
Ῥοσυϊογαπ), οἵ νεβίϊαπι, οἱ ἀυγὶ ροββίάθγθ, αμὰπι νῸΒ : 566 ν Ὀ]5 ἰἀθ ἢ τλΐπο- 
Υ]5 δοβ[ πη πᾶο5 6556. Ουΐρρο ΠΟΡἷ5 οὐγέβ δβί; αἵ φορᾷ ΠΠογαπι Δα ΠῚ : 
γῸ5 76] ΘΠ βιπαϊοσὸ τα] ν] ἀοπηϊπὶ, αἱ ᾿ρ5] 5115 απὰμη ργοϑία ἠΠϑθηϊ. Ηθς 
οὐπὶ ἀϊχοοοοί αοὔνψας, 5υθ]οοῖς ὕγτυθ, Αρο, αοῦτγα, ἕας δαἀ85 οἴ5 πιδηὸ 
απ ΘΟΟδυ15. ἀγπιαῖ5, αἱ σορίαβ ἰμὰ5 ἱπβριοἰατηι5, δι πα! ὰ6 Ῥ ΘΓ ἰδ ΠῸ5 
ΤΟρΊΟηθΙη ἀμιοα5, εἴ 50] ΠΉ115, 415 ΡΓῸ διηϊσογαπι, αι185 ΡγῸ ᾿ιοβεϊιιπι γοβ 
π05 πάθετε ορουτίθαί, ΕἸ τὰῆς αυΐάοπι Πα ἀἰειῖ5, τοῦ 6 δα ϑιὰ ἀἰϑοοβϑῖί. 

Οὐπι ἀμΐοι ἐἴ65 1ΠΠεχίββοί, δάθγαΐ σα οαιϊίθυ5 Οοθγγαβ, ἃς ργοΙραΐ. 
Αἱ Ογγυ, ΘΙ δυπ [ἌΘΘΓΟ ῬΔΥ δΘϑΐ, 411] απ ἐπι ρογὶο 811, ἤθη 50] ἅπι {που 
Τδοίοηο ἱπίοπίια ογαΐ, 56 ἰηίον ργοργθαϊθπάμπι οοηβἀογαραΐ, Πουίπο δ] αι 
ΤΑΟΠΘ Ῥοβθρέ, υἵ Ποϑίο5 ἱπηθθο ΠΠογο5. γο ἀογοπίιν, ἰρ81 Πγιηίονοβ. [Πδάϊι 
ἈΓΟΟΒΒΙΟ Ἡγτοδηΐο οἱ (ἀοθυγᾷ, (Ἰτὸ5 δηΐπι ἵπ ρΥΪπΐ5. δὰ βοῖγο ραΐαθαΐ, φαϊθὰ5 
510] ΘΟΡΊΜΕΙ5 ΟΡ 6556 οχἰ δε πηα θα.) Εἰ αυάοιι. ἀγθ σον, ἱπαυὶε, ἀμηϊοὶ, πλθ, βὶ 
οὐπιὶ νοθΐ5, Π15 δοοίδα, 46 πος Β61]0 σοπϑυϊοι, πραυδαμαπι ϑτταίογατη : ψῸ- 
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παν, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ὧς ἂν ἐξαμαρτανειν" ὁρῶ γὼρ ὑμῖν ἔτι μὥλλον, ἢ ἐμοὶ, σχες- 
χέον ὃν, ὅπως ὁ ᾿Ασσύριος ἡμῶν μὴ ἐπικρωτήσει. Ἐμοὶ μὲν 
γὼρ͵, ἔφη, τῶνδε ἀποσφολέντι ἐςξὶν ἴσως καὶ ἄλλη ἀσποςροφή: 
ὑμῖν δὲ, εἰ ὅτος ἐπικρατήσει, ὁρῶ ἅπαντω τὼ ὄντα ἀλλότρια 
ψιγνόμενα. Καὶ γὰρ ἐμοὶ μὲν τολέμιός ἐςιν, ἐκ ἐμὲ μισῶν, 
ἀλλ᾽ οἰόμενος ἀσύμφορον εἶναι αὑτῷ, ἡμᾶς μεγάλες εἶναι 
κωὶ ςφρωτεύει διὼ τῦτο ἐφ᾽ ἡμᾶς" ὑμᾶς δὲ χαὶ μισεῖ, κωὶ ἀδὶ- 
κεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ὑμῶν. Πρὸς ταῦτω ἀπεκρίναντο ἀμφότε- 
ροι, κωὶ τὼ αὐτὼ περαίνειν " ὅτι μέλοι, ὡς ταῦτο; εἰδόσι, σφίσι, 
χαὶ μέλον αὑτοῖς ἰσχυρῶς, ὅτη τὼ νῦν παρόντω ἀποξήδοιτο. 

Ἐνταῦθα δὴ ἤρχετο ὧδε, Λέξατέ μοι, ἔφη, ὑμᾶς μόνες ἐνό- 
μιξζε πολεμιχῶς ἔχειν ὁ ᾿Ασσύριος πρὸς ἑαυτόν - ἢ ἐπίσωσθε 
καὶ ἄλλον τινὰ αὐτῷ πολέμιον; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὕρχά- 
γιος πολεμιώτατοι μέν εἰσιν αὐτῷ ἹΚαδέσιοι, ἔθνος μάλα πολὺ 
καὶ ἄλκιμον: Σάχαι γεμὴν, ὅμοροι ἡμῖν, οἱ πολλὼ κωκὼ πε- 
πόνθασιν ὑπὸ τῦ ᾿Ασσυρίϑ' ἐπειρᾶτο γᾶρ χωὶ ἐκείνος, ὥςπερ 
χαὶ ἡμᾶς, καταςρέψασθωαι. Οὐχᾶν οἴεσθε, ἔφη, νῦν αὐτὸς 
ἀμφοτέρος ἡδέως ἂν ἐπιξῆναι σὸν ἡμῖν τῷ ᾿Ασσυρίῳ , "Ἔφα- 
σῶν. καὶ σφόδρω γε, εἴπη δύνωιντο συμμίξωι. Τί δ᾽ ἐν μέσῳ, 

Ὁ15 δηΐην παρ οἰϊαπα σοριηη} 6556 νἱάθο, απὰπ τη], πὸ βαροείον ποδίς 
οναάδοΐ Αβευεῖυβ. Νίαπι τ ῃΐ, ΠΕ, ἔπ ἰδ 51 Ππδίγᾷ ἔθθγο, ἔργ αβϑὶβ δ] τι 
ποὴ ἀθοῦῖί ρογίαρταμη : ἃ νΟὈῚ5 απἴθιη, δὶ ΒΌΡΘΤΙΟΥ Πὲς ον βου, υἷα 1185 
Ῥοϑβϑι θεῖ ΔΙ Πθπαίαμῃ ἰτὶ νἱάθο. ὐτθηΐπι ΠΊΘιΙΒ ΠΟΒ 5 θϑί, πο ααδά πιὸ οὐεεϊξ, 
564 αιδα 5101 ποὴ ΘΧρΘαΙΓ ἀΥθ Γαΐ ΠΥ, ΠῸ5 ΤΠ ΡΊΉΟΒ 6588 : Θά6116 μη α σαιιδᾶ δϑί, Ὁ 
σαν ΒΘ] ]Πππὴν ΠΟ 5 ἕαοιαί : αἵ νοὸβ δὲ οαϊῖ, οἱ δα θοίαμη 56 ἃ νοθὶβ ἱπ)] γᾶ ἀποἱί, 
Αἀ Περὸ γοβθοηαϊξ πΐογαιθ, οἵ Β: 0] οὔτ 6556 ϑαάθιῃ θχϑῆαὶ, υϊροίθ φαὶ 5εῖ- Ὁ 
τοηΐ ἃ φμὼ Οψγεδ αἱοσοδαΐ, εἰ 50} 1ο1π| οἴίαηι θϑβθηΐ, 45. ΓΘΓΕΤῚ ὈΓ ΘΟ ΒΟΉ ΠῚ π| 
ἔαζυγιιβ 51: ΘΧΙ ΓΙ. ᾿ 

101 ἴὰπὶ 5ἷς οὐὔδι5 δϑδί σγσονρ, Ὑ οἴττη μλϊΐ βιση Π οθεΐβ, αἷΐ, ἀπ νῸ5 5008 
ΛἈΑβϑυγῖὰβ ΘΙ βε ηᾶ τις Θ556 ΠΟΚΕΠῚ ἴῃ θιῖπὶ δηΐπιο ἢ 8ὴ αἰϊαπι συθηάδιῃη Ἰη βίην 
οἱ πον δι15 ἢ ἱπιὸς Ἰηαυϊ Ἡ νγοαηίϊι5, ἰη 65 1551} ργοίδοιὸ οἱ βιαηὶ Οδἀιβὶ, 
ΘΘΠ5 Ἰηᾶρη8, Δἀπιοάίληι οἱ γοθιιδία δας ρογγὸ, ποδὶβ Πηϊιηϊ, ααὶ τα εἶσ 
80 Αϑβυυῖο Ἱποοπιηιο 5 αὐΐδει! βαπί : Πᾶπὴ οἵ ΠΠ| 05. θαι ἃ. ΠΟ5, σοηδία5 
δϑέ ἴῃ ροίοδίαϊθη βιὰ τραρογο, Εγρὸ ΘχιβΕ παι, αἰξ, τὴ ΠΙΡΘΏΤΟΥ [05 
αϊγοβαιθ ΠΟὈ βοῖπη ἱπναϑιοβ Αβδυτίπη Ρ Πηὸ οὔϊαγη ΔΟΥΤΘΥ, Ἰπααἰτηΐ, 51 400 
Ῥηθο 56. ΠΟΡ βοιὴν σΟὨ ἢ αΠρογο ροβϑθηί. Αἱ αὐϊὰ οὐϑέαξ, αἰΐ, απο πυμὰβ 86 

Ἂ 
8 Ὅτι μέλοι, ὅτ .1 Εἀϊξ, Σιειωκοίαυ. «Πἰὰ, οἱ οϑὲ, φδυὴ μέλον ἰπἃ ἃ οεοίοσιβ οὐ ομῖθαβ 

Ἐϊογεννὶ. ἀδοΐ μέλλει" αιατι Ἰοοϊϊοοι ὅα- οχλῃὶθιβ θὲ Μϑίο Βοάὶ]. γορυφβθηΐα μπᾶ. 
“πεγαγῖνι5 οἱ ααὐγὶεϊζιι5 ἴῃ Ἰοοο σοπνουίθμᾶο Τοοὰβ ποηηῃ}]} ΟὈδοαν ϑι15 μαθοῖ ; 568 
8661 δαί. ΕἸΧ Ρ]υγίατη γογὸ ΘΧθυηρ]ουῖ- ΒΘΥΒΊΒΏῺ5 δίθρ ἤδλ0 ΒΘ η5ὰ8 νἱάδίαγ : 
πὶ ΘΟ ΒΘΏϑιι ἃ 58 δι Ὀϑι{{πῦαμν Γαἶθ58 μέλοε. ρογμίεγιηῖ εἰ δἰδὲ οι 655ὲ δαάεηι ἐκεημῖ, 
(εϑίδίιν Αἰ Θρ μα ηὶ5 ; αυϊθιι5 βανὸ ἀσοδάπης  τιέροῖε φαὶ βείγοηιξ δὐΐα ψι Οφνι ἀἰοεϑαΐ, 
Μϑ. Βοά]. οἱ Βάϊ!, ίοηυ. Ηξὸ αὐΐοπὶ εἰ 58οἰϊοϊἐὶ οἰΐανι ὁϑϑοηδ, σιεὺ γε8 ῬΓαΞΕΡΕ. 
φοβίϑυϊουϊὶ δἰἴϑιῃ ᾿ἴσθὸ μέλοι ΘΧὨΪθοΐ αηΐο εὐαϑενερ ΠΟΥ. 
αὑτοῖς, σαοα πανιὰ τρητὴ5 ἔουβατ ΔΡἊΠΝν 



Γ ὅπ 

ὟΝ 

ΚΥΡΟῪ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε. ὲὀῶ48 

ἔφη, ἐσὶ τῷ συμμίξαι; ᾿Ασσύριοι, ἔφωσαν, τὸ αὐτὸ ἔθνος δι᾽ τ 
ὅπερ νῦν πορεύῃ. Ἔπεὶ δὲ ταῦτα ἤκεσεν ὁ Κῦρος, Τί γάρ: 
ἔφη, ὦ Τωξρύα, ἐὶ σὺ τϑ νεονίσχϑ τότϑ, ὃς νῦν εἰς τὴν βασιλεί- 

ἂν κωθέςηχεν, ὑπερηφανίαν πολλήν τινὼ τῷ τρόπϑ κατηγορεῖς : 
Τοιαῦτα γὼρ, οἴμωι, ἔφη ὁ Τωζξρύας, ἔπαθον ὑπ᾽ αὐτῷ. 

ρος δῆτα, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰς σὲ μόνον ἐγένετο τοιῶτος, ἢ 
χαὶ εἷς ἄλλος τινάς: Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Γωξρύας, καὶ εἰς ἄλλος 
πολλός. ᾿Αλλὰ τὸς μὲν ἀσθενόντως οἷω ὑξρίξει, τί δεῖ λέ- 
ψειν: ἑνὸς δ᾽ ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέρο ἢ ἐγὼ ὑιὸν, " καὶ ἐκείνθ, 
ἑταῖρον ὄντο. ὥςτερ τὸν ἐμὸν συμπίνοντω παρ᾿ ἑαυτῷ συλλαξὼν 
ἐξέτεμεν, ὡς μέν τινες ἔφασων, ὅτι ἡ Ζωλλοωκὴ αὐτῷ ἐπήνεσεν 
αὐτὸν ὡς χωλὸς εἴη, καὶ ἐμωκχάρισε τὴν μέλλϑσον αὐτῷ γυναῖ- 

'χῷ ἔσεσθο!" ὡς δὲ ὅτος νῦν λέγει, ὅτι ἐπείρωσεν ρὐτῷ τὴν παλ- 
λακίδα. Καὶ νῦν ὅτος εὐνόχος μέν ἐςι, τὴν δὲ ἀρχὴν ἔχει, 
ἐπεὶ ὁ πατὴρ αὐτῷ ἐτελεύτησεν. Οὐχᾶν, ἔφη, οἷει ἂν καὶ τὅτον 
ἡμᾶς ἰδεῖν ἡδέως, εἰ οἴοιτο αὑτῷ βοηθὸς ἂν γενέσθωι; Ἐ μὲν 

τς ὃν οἶδα, ἔφη ὁ Τωξρύος ἀλλ᾽ ἰδεῖν σοι αὐτὸν χαλεπόν ἐςιν, 
ὦ Κῦρε. Πῶς: ἔφη ὁ Κῦρος. Ὅτι εἰ μέλλοι τις ἐχείνῳ 
συμμίξειν, παρ᾽ αὐτὴν τὴν Βωξυλῶνω δεῖ τπωριένωι. ΤΊ ὃν, ἡ 
ἔφη, τῦτο χωλεπόν , Ὅτι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Γωξρύας, οἶδω ἐξελθᾶ- 
σῶν δύνομοιν αὐτόθεν πολλαπλασίαν ἧς σὺ νῦν ἔχεις" εὖ δ᾽ ἴσθι 

ἣν 

ποῦδὲδ οςοη]υησαηΐ ἢ Νεπυίγμηι Αϑϑυτι, ΑἸ ΧΕΤΘ, οἃ 'ρ58 β6 5, ρεὺ ιδηὶ ἤσης 
ἴον ἔδοῖϊβ. (ὐὐην πος αἰ ἶδβοι γγυβ, Θυϊαὰ ϑηΐτ ἢ μα, ον, ποηῃ 
τι, ἀἀο]οβοεηΐθπη σης, αἱ πιοάὸ τορηο μοί εν, σγαν β σα υϑάδηι ἀΥΓοραπίϊα: 
ΒΡ Ια 6 ϑοσιιβαβὺ ΤΆΪΘΠῚ ΠΘΙΏΡ6 δαμ, αἷΐ (ἀοῦγγαβ, Ἔχροσίαβ. 50Πι. 
οιὺπι ἰαπάσηη, ἰπαυϊέ Οντιβ, ἰὼ [6 βοϊαγη. 56 (]θν ργοουϊῖ, ἢ οἴϊαπη ουρὰ 
αποβάδηιν 81105 ἢ Ῥγοίδβοιὸ, ἰηαυϊ (οῦγν 5, δοῦρα τα] 058. οἰϊδιη 81105. Αἴ 
συϊθυβ σοπία 6 }115 ἐπ 6 1 ΠἸοτο5. δα βοϊαί, ααϊα δαϊηοί ἀἴοοτο ἢ δὕϊαμι υἹτὶ 
ουὐυπάδπι ἰοπρσὸ π16 ροίοηίοΥυ 5. Π] πὶ, αἱ οἰΐαπλ 1115. 50 4}15, βίοις Ὠγ6ιῖ 
ἢϊηι5, ογαΐ, σοπιροίδηίοιη ἀρι 56 σοπιργ μοπαϊι οἱ οαϑίγαν!ς, ἐάψιδ ργορίο- 
τὰ, αποπμδἀπηο ἀπν Ὠοπηι}}} δά υτηδτιηί, αυὸά ἰρβίι5 σοῃουδίηα δαπὶ ἃ 
ἴοτιδβ ργοβίδηβ, ᾿αιἀανογαί, οἄμηαιια θδαίδιη αἰ χογαῖ, 4185 οἾτ15. οβϑοί ἀχοι 
ἔπεγα ς υἱἱ ἀυθτῃ ἰδία παπο αἷΐ, ααδα δ᾽ι5 σοπουβθῖηδ5 ραἀϊοϊαττι ἐδηϊᾷϑβοι. 
ΠΠςε χαϊάοπν ἴδηι δυπιιοῖ5. οβί, δέ, ραΐγθ πηοτίυο, ἱπυρογίατῃ ορεποί. Ἐγρὸ, 
ἱπαπῖς Ουγιδ, Οχἰβιϊπηα5 ἤσπο αποαι6 πὸ5. ΠΟ ΠΐΘΥ σομδρδοίατιπι, 51 05 

Ἶ Τ' ΟΡΘΠῚ 510] ἰαἰυγόβ ἢ 1ἃὰ αυϊάθην οογὸ βαΐ βοῖο, αἷἱὲ ορυγαβ: 
νεγὰπι αἰΠῆς]6, Οὐγγθ, οϑί, οπ8 ἴῃ σοηβρθοίαπι νϑηΐγο, (αἱ "τὰ Ρ Ἰηαυῖι 
Ὄγταβ, Θαΐα 5ὶ (υ͵β εἴπ ἐ0 σΟΠἤΠΠρΡΘΓΟ 56 ψ ] τ, οτωη ΠΘοοσ86. οϑῖ ργϑοίου 
φν Βαδγίοηοιη ἰγαπδῖγο, Οι4 ποςταηάοπι, αἷΐ Ογγηι, αἰ Που α15 Πα θ6Ὶ ἢ 

ἴα Ῥτοίδείὸ, ἱπαιίε Θοῦννας, βοῖο ἐορίας ὁχ δᾷ ποιὸ ἢἷβ, {ιαβ τ Ππης 

ἃ Καὶ ἐκείνυ ἑταῖρον, ὅκο.} Οὐηδοηλιη! 5 ἐκ νέν, Ἰοσυ τ ̓πίοτ' καὶ οἵ ἐκείν {6 ῃ.- 
δῖο οτηηΐα, αυδ8 νἱάογα ᾿ἰσαϊέ, ΟΧοΙηρίαγία. ἀν παυΐατρί, 
Ἡασηρ {τυ πίνὰ οοἐ Τιουποῖαν᾽ι, 4Π| νοοί.- 
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τ ὅτι διὰ ταῦτα ἧττόν σοι νῦν, ἢ τὸ πρῶτον, οἱ ᾿Ασσύριοι καὶ τὰ 
ὅπλα ἀποφέρεσι, καὶ τὸς ἵππες ἀπάγεσιν, ὅτι τοῖς ἰδᾶσιν αὐὖ- 
σὴν ὀλίγη ἔδοξεν ἡ σὴ δύνωμις᾽ καὶ ὅτος ὁ λόγος τολὺς ἤδη 
ἐνέσπαρται" δοχεῖ δέ μοι, ἔφη, βέλτιον εἴνωι φυλαττομένως σο- 
ρεύεσθαι. .. 
Καὶ ὁ Κῦρος ἀκόσας τὸ Τωξρύο τοιαῦτω, τοιάδε πρὸς αὐτὸν 

ἔλεξε. Καλῶς μοι δοκεῖς, ὦ Γωζξρύω, λέγειν, χελεύων ὡς ἀσ- 
φωλέςατα τὼς πορείως ποιεῖσθωι. Ἔχγωγ᾽ ὃν σχοπῶν αὶ δύνα- 
μῶν! ἐννοῆσω! ἀσφωλεςέρων ὀδεμίων πορείων ἡμῖν τῆς πρὸς αὐ- 

᾿ σὴν Βαξυλῶνω πορείως ἰέναι, εἰ ἐκεῖ τῶν πολεμίων ἐςὶ τὸ χρά- 
σιξον. Πολλοὶ μὲν γάρ εἰσῖν, ὡς σὺ φῇς" εἰ δὲ χωὶ ϑαῤῥήσϑ- 
σι, καὶ δεινοὶ ἡμῖν, ὡς ἐγώ φημι, ἔσονται. Μὴ ὁρῶντες μὲν ἂν 
ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οἰόμενοι ἀφανεῖς εἶναι διὼ. τὸ Φοξεῖσθαι ἐκείνος, 
σάφ᾽ ἴσθι, ἔφη, ὅτι τὸ μὲν Φόδ 8 ἀπωλλάξοντωι, ὃς αὐτοῖς ἐγέ- 

ἐγετο, σάρσος δὲ ἐμφύσεται ἀντὶ τότϑ τοσότῳ μεῖζον, ὅσῳ ἂν 
“λείονω χρόνον ἡμᾶς μὴ ὁρῶσιν' ἢν δὲ χωὶ ἤδη ἴωμιεν ἐπ᾿ αὐτὲς, 
πολλοὺς μὲν οὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι χλωίοντας τὸς ἀποθανόντας 
ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλοὺς δ᾽ ἔτι τρωύμωτω ἐπιδεδεμένος, ἃ ὑπὸ τῶν 
ἡμετέρων ἔλαξον, πάντας δ᾽ ἔτι μεμνημένος τῆς τῦδε μὲν τῷ 
σρατεύμοωτος τόλμης, τῆς δ᾽ αὑτῶν φυγῆς τε χαὶ συμφορᾶς. 
Εὖ δ᾽ ἰσθι, ὦ Τωξρύα, εἶνωι καὶ τῦτο ἤδη, ὡς οἱ πολλοὶ νθρω- 
σοι, ὅτων μὲν ωῤῥήσωσιν ἀνυπόξζατον τὸ Φρόνημω παρέχονται" 
ὅσων δὲ δείσωσιν, ὅσῳ ἂν πλείθς ὦσι, τοσότῳ μείζω χαὶ ἐκ- 

ἸΑΌΕ5, ΤΆ) ΟΥΘ5 ὈγΟ 556 : αἴαα8 αὐὠρὺ σεν ὸ 50148 υδἶδηι, μδῆς ἰρβδχ Οὗ οδιι- 
581 τηϊη τὰ Αϑϑυγῖοβ Δ τ ππης οἵ αὐτὰ δαΐευσο, οἵ θαθοβ δα άιιοθγο, ᾳαὰμπῃ 
αηϊοὰ, αφαδα ΘΧΟΓγΟΙΓᾺ5 ὑτι5 ΟΧΙΡΊ 5. 6586. ν]8115 511 115, 1} Θατ ΘΟΠΒΡΟΧΕΓῸΠΐ : 
δἱ ἰδῖθ φιεϊΐάφηι Ἰατὰ ἱπουθ δ γασποῦ : τίσι αὐθὺ ΘΟΠΒΌ 118 6556 νἹάθίιν, 
τς οδυὸ ργο ἢ ΟἰβοδιηΌν. 

Ἠυ)υδιποα! φμωάαηι οὔτη οχ Οοῦτνἃ, Ογεὰβ απαϊξββεῖ, οἱ δὶς γθθροηαϊ : 
Ἡδοιὸ, ἀοῦτνα, μὴ] ἀϊοθιο νι ἀθυ 5, αὶ η105. 46 τ ποτο αὐἂῃχ τ 5ϑ τη (Δ οἰδη- 
ὁ τηοῆθα8. ΜΙΠῚ νεγὸ ποροΐϊιηι ἰἰος ἙοΟὨβιἀθγαθίῖ πὰ }]α τατον ΕΠ ΠΟ σῖβ [ἃ- 
ΟἸθηαὶ γαΐϊο δ δηϊπι Δοοϊξ, φαὰχῃ 5ὶ ἰρβᾶῃχ δὰ Βαθυ]οηθιῃ ἐθη δ πηι : 
51 φμϊάδηι ἴὉ1 τοθυν ποδία τπαχίγητπι θδί. Νδηι πη] 05 βίῃ! 6586. ἀΒΒΟΓῚ 5 
'ρ86 : οἱ 81 Ππαθηΐθιι5 ασυοαιθ δἰηΐ ἃ Π 1 Π}15, οἰϊδτη ἰθυτῚ 1165 ΠΟΌΪ5 δαηΐ, υἱ 
δαυλάθηῃ ἀρ Ὀἰγοσ. [πἰ φυϊάδηι 5ὶ πυβημπᾶμπι ΠῸΒ5 οοπϑρΙοἰδηΐ, 56 ποβ, ΡιῸΡ-᾿ 

Ἕ 

τογϑὰ αι 605 τηθίπάπηι5, 6] τθβοθῦς οχἰβεϊπθηΐ, ὀθυτὸ ἑαζαχιιπι 5οῖδβ, ἱπααϊέ, ᾿ 
τὸ πχθίι ΕΠ Θθηΐιιν, αιιθπὶ οοποθρϑυιηΐ, ργόσαθ πος ἑδηΐο πλάΐον 115 Ἰηπαβοᾶ- 
τὰν Πάιιοῖα, φαδηΐο 05 ἀϊαϊ ὃ. ΠΟῊ ΘΟὨΒΡΟΧΘεϊπΐ : 51Π δυιΐθιη ἴπ ΘῸ5 [81 Π ΘΓ“ 
ΘΘΠΊΝ5, ΤΩ] 05 Ἰην ΟΠἸολὰ5 μἰογαηίθα αὔθιιο 1105, ααἱ ἃ ΠΟΡῚ5 ἰπίογίδοι βαηΐ 
γἶοβ, ααϊθιιβ ουιηΐ οὈ]ραΐα νυΐϊποτα, αι ἃ ποβίυῖβ ΔΟσΘροΓαηΐ ; ΟΠΊΠΘ5 
ἀοηϊααο πιρηηοσὶᾷ δι} τι5οθο ποϑέγὶ Θχθγοϊιβ ἀυἀαοίαηι, οἱ ἔπ ραην οαἰαηνϊαἰέπι- 
ὅ16 διιδτα δάδιις ἰθηθηΐθβ. ϑβοῖγο δυΐθηι (6 νοΐο, ΟὐΌγνα, βὶς σοι ραγαίυπι 
6586. αἱ ρ]ογίαι τηουίαῖθβ, οὔτα Ποῖ οἰθηὶ βυηΐ, οἂ β᾽ηΐϊ δηϊμπόγαπι δ]αζίο- 
πθὶ αππορ ΒΕ ΒΠΠΘΕΙ ποσιθαῖ: νργὴπι ΠΡ Ὶ 518] παθίιτηΐ. ταπίο πιαῖογὶ που Ὀ]]ΠΟΥΊ- 
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πεπληγμένον μᾶλλον τὸν Φόξον χέχτηντα. Ἔκ πολλῶν μὲν 
γὰρ καὶ κακῶν “χόγων ηὐξημένος αὐτοῖς πάρες!ν, ἐκ πολλῶν δὲ 

᾿ χαὶ πονηρῶν" χρημώτων, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ δυσθύμων τε κοὶ ἐξεφη- 

Ε ᾽ 

χότων προφώπων εὐ ημρμ ὥςε ὑπὸ τῷ μεγέθες ὁ ῥάδιον αὐτόν ἐςιν 
ὅτε λόγοις κατασ' ἐσα! ὅτε προςάγοντω " πολεμίοις μένος ἐμξα- 
λεῖν, ὅτ᾽ ἀπάγοντοα " ἀναθρέψαι τὸ φρόνημα" ἀλλ᾽ ὅσῳ ἂν μᾶλ- 

λον αὐτοῖς ϑωρσεῖν παρωκχελεύῃ, τοσότῳ ἐν δεινοτέροις ἡγὄνται 
εἶναι. ᾿Ἐἰχεῖνο μέντοι ἤδη σκεψώμεθω ἀχριξῶς ὅπως ἔχεϊ. Εἰ μὲν 
γὼρ τὸ ἀπὸ τδε αἱ νίκα! ἔσονται ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις, ὁπό- 
τεροι ἂν πλείονω ὄχλον ἀπαριθμήσωσιν, ὀρθῶς καὶ σὺ Φφοξ ἢ περὶ 

46 [ουηϊϊπα ἑοπϑαηίαγ, αὐδπίο ΡΙαγ65 πυμιθτο ἱπουϊηῖ. Νὰπι ἀθ πιὰ 5 εε 
δὐνουβὶβ ΓΌΠΟΥΙ 5 6 ἐ6ΥὙῸ} οἷβ δὐαιιοίι5 δαθϑί, 46 τη} |5 οἱ ΔοΘ 15 ΓΘΡῈ5, 
(16 ταις εἰίατα {ἰδίας Θχϑηϊτηδίΐβαιβ να ]θυ5 οΟἸ]δοία5 6ϑὲ ; δαθὸ αἱ οΡ 
ταδρΥΪταἀ!Πδὴ ἐθγγογῖβ ἰμμ)ιι8 ἴαοἸὸ ποτὶ πθασθαί, αἱ ν 6] 116 νϑυθβ ὀχάπριιο- 
ἴα, ν 6} ἴῃ ποβίθιῃ ἀποθπάο τοῦυγ απἰπιῖβ δα ἀϑίυν, νοὶ αὖ οὐδάοηι δ ἀποθπάο, 
τα απ ϑρ τἰτα5. Θχοϊοηίων : 56 ααθηο τπᾶρ]5 605. ΠΟΥΙΘΓΟ ΠΥΘΟΒΘ 1015 ἊΣ 

᾿. 5:ηΐ δηϊμβ, ἰθπΐο 56 σγανίουθιι5 ἸΏ ΡΟΥΘ 5. 6556 ρυζαηί. (απ νογὸ ΠΠπὰ 
εἰλαηὶ απο 58 Ραοίο μαθθδί, ἀσουταίθ σοηβιἀθυθῆχιβ. Νὰ 5ἱ ἀδίῃσορβ 1ὼ 
τϑθαβ θ6ΠΠ|οἷβ ἀρ δος ζαϊτατ δε Ξαηΐ νἹοίου αθ, 4] πηα]ογθιη ποιηϊηαηὶ τα θ 81 
δαπυμηθγαθυπί, τϑοϊὸ τὰ ΠΟΡῚ5 ταϑέι5, οἴ ΠῸΒ ΓΘΆΡΒ6 ἴῃ ρουϊοαΐο νϑυβαιηι: 

ἃ Χρημάτων] ὅ1΄ο 6ἀϊ} Πἰρυῖ, 405 Υἱᾶϊ, 
ΟἸΏΠΟ5, [πγϑηϊζαν ἰδιηθῃ οἱ δῖ ἰβοίίο, 
ὨΘΙΏΡΘ τῶν. ὕἰταιηαὰς δρῃοβοὶΐ 

 άκδνα, ἴῃ , τ ΘΟΏΥΘΥ- 
τοηάο, Ῥρλϊοῖρίι8Β εἰ (αὐγλεῖδειδ βϑοαυίὶ 
δαηΐ; ρῥυϊογθιη, ααδτη γθοθρί μυ5, (ὐαηλεΥα- 
γῖλι8 οἱ 1, ειποϊαυῖιι5. Εἰς ΘυϊΘΙ. ΟΥΙ ΟΡ6 
πἰθίαγ, τξ πραγμάτων ΡΥῸ χρημάτων, ΤΈΡΟΙϑ.. 
51σ δηΐη, ἱπαυϊξ, πδὸσ {γῖδ 5101 οοτημιο ἴ5- 
5τηὸ γεϑροπάθηΐ, λόγοι Υυηιογ 8 ; πράγρατα 
7Ὲ8 ἴρϑιρ ἰγίϑίεβ εἰ αὐὐογϑω ; πρόςωπα υτοξι;8 
να. ἐγεριαπέϊινηι : ἀὰ ααϊθὺβ οἵ 60]- 
Ἰἰςὶ 6 πρώ ψ, ὑεγγα βοϊεί, Οιοά Δ6 8}- 
ἰσταπὶ δουὶρίυτατη, χρωμάτων, δαίϊησί ; 1{Π18ὰ 
βαηδ, η66 ἰη)ατία,. οἴανίο γὶχ Ἰθοιτα 
δὶς ΠΆθογα νιάθίαγ, οὔτ 8}}} οοογο5 ἰηΐ6]- 
᾿ξὶ ποὴ Ροββίηξ, φιάπι νυλεῦβ ; εἵ νυ 
5ίδίτη. τηθπέο 5] οἰαίαν, «αἱ 40 1115 οο- 
ἰουῖθυβ βεσογηὶ ποαυϊί, ϑιυάαβ ᾳυϊάοτη, 
Πεσμεϊάνα εἰ Ῥἠαυογίπιιε χρῆμα ΘΧΡοπΠιηΐ, 
πρᾶγμα. Αἴ Ἰϊοὸδξ ἴῃ δἰηρυϊαγί φαϊάοτη ηὰ- 
ΤΊΘΤΟ, τὸ ἀντὶ τῇ πράγματος γοοϊὰ Ρο- 
παῖ ; ἐν ρίααι ἴδιάθηῃ τὰ χρήματα, ἀντὶ 
τῶν πραγμάτων ἴῃ δὰ ΠΟῚ ΓΟΡΟΥΙΓῚ 5αϑριοα- 
ῸΓ ', Ῥονγίυα, ἀύατο ἰάθη Ῥογίιι5 
πραγμάτων ῬΥΟ χρημάτων, ἰῇ 1080 ἰοχία 
Ἰοροπάστα, υἱ τιοηθέ οἰατη 1 θυ ηοϊανίι5, 
εχ θτηαῖ, ΝΙΝ Ομ, οὔτα Ἰοσὰ5. ἢἰς 
τηδηΐοβίο οὐτόσε πο ἐρησαίατ, ἃ Ἰοοίΐοιο 
τερορίᾷ, 00] ῬΡοιββί πιῦπι οχοιηρ αγία ᾿τὶ- 
τῆὴσ' ποία: ΟΠ 9 ΟΠ ΠΣ, ἥρορίασογο ΤρΊῚ σῖο 

οϑί, Θϑοϊοϊῥαδέε5 ϑδηὲ ῬΠππογά, τὰ χρὴματα 
ὈΪδ᾽ ΘΧΡΟὨΪ, πράγματα, 110. 8. ῥ. 191. οἱ 10. 
7, Ῥ. 425. εὐϊί. Οτου. Ἐὼδὰ ἰαταθὴ Ἔχροϑβὶ- 
[1ο, αἰγτοαίια ἴῃ Ἰοοο, χα ὰθ, αἱὶ νἱἀοίατ, 
ΘΟΏΒΟΠ8 δὲ ΑἸΟΥΟΥ 5 τα ηἶ ; θα ροϑίαϊϑί, 
Ὁ ῬΘΣ χρήματα ἴῃ 6} λιι5. Ὑ6] που ο8 γα] 
Ῥεουῆα8, 6 ααϊθὰβ γαϊσο δοοῖρὶ βοϊοὺ νοκ 
ἰδία. γ αἱραία Ἰθοῖο δά ραἰγοοίηϊο γϑ ἐὺ. 
ἀεΐθηαϊαν ; 41 χρῆμα, 'π ΠΌΤΔΘΓΟ Θἰ 8}: 
τ] Πα ηῖ5 ροβίξατη, Τα ορργθίαξαν πράγμα" 
ἤδη δα χρημάτων Ὦθδο παθοῦ; κεῖται ἡ λέξις 
τ ἐπὶ πράγματος, ἣ προςώπυ, ἢ λόγε" ροηϊένν 
ἠώς υοἱ ῬΥ0 γ6, τυοἷ, ρεγϑογιῶ, υοἱ ογαΐίολιο. 

Ὁ Πολεμίοις μένος, ὅτ6.,] ΤιΘΠοϊαγίι5 ΘΧὮΪ- 
Ῥεῖ πολεμίως, οἴ ἴῃ ΤΟ ΡΊΠ6. ΒΟΥ 1 πρὸς πο- 
λεμίως" ἀὐδτὰ Ἰοοίοηθη δαϊίον ααϊάδη) 
Χοπορῃοηῖ5 ἰοτηογὰ, αὖ ἃ]1ὰ8 8016, ἴῃ οοη- 
τοχίαμη γϑοθρὶῖ, Αἱ νυϊραίεθ βογιρίαγο 
88 σοηδίαϊ Διαοίου 85, ὨΘ6Π6 Θἃ β'ηδ Θοη- 
τετηρίπα νοΐθγατη - ΘΧΘΙΙΡ]αΥυατὰ ΟΥ̓ ἢἶτ1Π} 
πιαίαγὶ ροίοϑι, Ηδυ ἃ ἤΘΟΘ886 δϑ ἸΏ ΠΟΥ Ὸ 
Ηοιτηογῖοδ, ρΡΠΓΆ5] ἀϑι 6556 ἤοο Ἰοῦο Χε- 
ΠΟΡοὨΐθχη, 

6 ᾿Αναθρέψαι] ἃ γοβίαϊ μη ΜΒίαπ) 
Βοά!. βεουῇ, αὐἀἀαοίίαιια ἱροᾶὰ Ἰοοὶ ϑθηίθιι- 
τὰ ; απο, αἱ] Ομπογανῖιν8, ργοθϑηΐο 1 εἴμι- 
οἴαυῖο, αὐλχηθ νου, οασοϊαπαλ νου γα 
Ροβίυϊαί, Ῥυὶι5 δυο τὰ οὐ ἶ{1|5 Ἰοροραῖαν, 
ἀνατρέψαι" αὐοι, οὗ ργοϑίογγηῆ, ν 6] ἐἶε- 
Ἵ71οἱοιΐ γῖνα πα οοΐ, πότὴο πο νἱ ἀοί, ΑΙ ἰοΥ- 
501. αἰσι ντὶ ν1 ογϑίΐο, ΒΡ ΘΟ 

248, 
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“΄ ,. 
ἵν, 

ὅω ὁ ψ. ς “ - - 

- ἡμῶν, χαὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἐν δεινοῖς ἐσμεν᾽ εἰ μέντοι, ὥςπερ πρόσ- 
θεν, διὼ τὸς εὖ μοωχομένος, ἔτι χωὶ νῦν αἱ μόχρι χρίνονται. 
οῤῥῶν ἐδὲν ἂν σφαλείης" πολὺ μὲν γὰρ σὺν “εοῖς παρ᾽ ἡμῖν͵ 
“λείονως εὑρήσεις τὸς ϑέλοντας μάχεναι ἢ παρ᾽ ἐκείνοις. 
Ὥς δὲ ἔτι μᾶλλον ϑαῤῥῇς, καὶ τόδε χωτωνόησον᾽ οἱ μὲν γὙ 
πολέμιοι πολὺ μὲν ἐλάττονές εἶσι νῦν, ἢ πρὶν ἡττηθῆνωι ὑφ᾽ 
ἡμῶν, πολὸ δὲ ἐλάστονες, ἢ ὅτε ἀπέδρασαν ἡμᾶς" ἡμεῖς δὲ χαὶ 
“μείζονες νῦν, ἐπεὶ ἐνικήσαμεν" χαὶ ἰσχυρότεροι, ἐπεὶ ὑμεῖς 
ἡμῖν προςεγένεσδε᾽ μὴ γὼρ ἔτι ἀτίμωξε μηδὲ τὸς σὰς, ἐπεὶ 
σὺν ἡμῖν εἶσι' σὺν γὼρ τοῖς νικῶσι σάφ᾽ Ἰσίϑι, ὦ Γωξρύο,, δὼ ῤ- 
ῥῶντες χωὶ οἱ ἀκόλϑθοι ἕποντωι. Μὴ λανθανέτω δέ σε μηδὲ 
τῦτ᾽, ἔφη, ὅτι ἔξεςι μὲν τοῖς πολεμίοις καὶ νῦν ἰδεῖν ἡμιᾶς" γορ- 
γότεροι δὲ, σάφ᾽ ἴσι)ι, ἐδωμῶς ἂν αὐτοῖς φανείημεν, ἢ ἰόντες. 
ἐπ᾽ ἐκείνος. ὭὩς ὃν ἐμ ταῦτο γιγνώσκοντος, ἄγε ἡμᾶς εὐθὺ 
σὴν ἐπὶ Βαξυλῶνος. 

Οὕτω μὲν δὴ πορευόμενοι, τεταρταῖοι ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς 
Γωξρύε χώρας ἐγένοντο. Ὥς δ᾽ ἐν τῇ πολεμίῳ ἦν, κωτέξησε 

- λαξὼν ἐν τάξει μεθ᾽ ἑαυτῇ τὸς τε πεζὸς χαὶ τῶν ἱππέων ὅσος 
ἐδόχει αὐτῷ χωλῶς ἔχειν" τὸς δ᾽ ἄλλος ἱππέας ἀφῆκε χαταθεῖν 
καὶ ἐχέλευσε τὸς μὲν ὅπλω ἔχοντας χατακχαίνειν, τὰς δ᾽ ἄλλος 
χαὶ πρόξωτα, ὅσα ἂν λάξωσιν», ἄγειν πρὸς αὐτόν. ᾿Ἐχέλευσε 

5, οἴ δηϊθὰ, 510 δἰϊδν. ὩμὴΟ, 6χ νεταΐθ αἰμηϊοδηϊ ροπάδηΐ ῬΥ ΘΙ οστιτι 
οχϊΐαβ, μαυὰ ἐγαβίγα Πιθυ 18) 51 Πάθη 515 Δηΐπλο : Πδῖὴ ε1Π|5 ̓ ανδηεῖθιβ ταυτὸ 
ὈΙΌΓαΒ ἀρὰ Ὧο5 ἰπν θη θβ, αὶ ραρπατο νϑ]ϊηΐ, αυὰην. ἀρμε 1105.  νεογὸ ᾿ 
δ ΡΒ Πα ΘΏΓΟΥΙ 515. δηΐηο, πος αποάτιθ ἔθομηι οορσίία : διηξ Πθηρ6 ἢοβίθβ 
Ἰδπὶ πναϊὃ Θά πιϊπογοβ, αμᾶτῃ Θϑβθηΐ, αηίθασδηι ἃ ΠΟΌΪΒ5 ἤαᾶγα υἱοί : ταυτὸ 
οἴϊαμα μιμοῦ 5, ααὰτη οὗπα δ ιρθυιηΐ : ΠῸ5. ΔαζΘ ἢ δὲ Π]ΔΙΟΓΘΒ ΠΌΠΟ ΒΊΠΏΙΣ, 
οὗτα ν᾽ σου μι ; δὲ ΠγΤΆΊΟΥ 5, οὔμ ὨΟΌΙ5 νοβιηθῖ ΔΘ] ΧΘΙΙΕΙΒ : ΩΟΪ1 Θηϊη ἢΘ 
τυ 5 ααϊἀθη} [8Π| ΘΒΡΟΥΠαΥ, ΠΙΆ ΠῸ ΠΟΙ βοιν Βιῃΐ 5 ΠΆΠῚ ὙἹΟΙΟΤΙθι15 
σου 5οῖγο ἄθροβ, ἀοῦῦνα, θεϊατη 605, 41 βοαπαηΐαν Θχθγοϊζαη, πα θη 85 
ἈΠῚΠῚ5 ΡΘΥΡΌγο, Νὰ 1ἃ αὐϊάθηι 6 Ἰαΐθαΐϊ, ἰγαυῖξ, ροβ856 μοβῖθβ μος οἰϊδηὶ 
ΘΙ ΡΟΥΘ ὯῸΒ ν]άθγΘ : 566 {ΘΥΥΟΥΘ ΠῚ οἷβ ΠἸ 8] ΟΥΘὴ σοηβροοίῖ ἡθαιδϑαιδιη ᾿Ποι}- 
τἰθηγι5,) (ιιὰπι 5ὶ δἀνουβὰβ ᾿ρ5ὸβ ρυορτθάϊαμιαν. Οὗππ ἰσίυν πδοο τπθὰ 5 
βϑηΐϊθηῖία, Βαρν] ἤθη η05 γϑοίὰ αποϊζο. 

Πταῆιιθ 5. ρουρϑηΐθβ, ἀϊ6 αυαγίο δὰ ἤἴηθβ ἂρτὶ (ἀοθγυς ρεγνθμηθυιηΐ, 
Οίυμαθο 7αηὶ οβϑϑί ἴῃ ποβίϊοο, σοηβα  ἰηδίγιοϊζόβημπδ ρα 56 γειιηυξ απὶ 
Ῥοάϊιοδ ἴα δαυῖῖο5, φαοὶ ᾿ρδὶ βυ βίσογο νἹἀθυθπίῃῦ : τι αῖβ δαυϊεῖθα5 Ἔχουν- 
γΡΠΩΙ ροίοβίαϊῖθιη ἴδοϊζ, ρυεθοθραιθ οἱ ἀγπιδίος. οοοϊἀϑυθηΐ, τϑίαο5 ουπὶ 
ὈΘοιῖθι5, αααβδοσηαιθ σΘρἰββθηΐ, δὰ 56 ἀθάποθγθηῖ. «Ππιβδὶῖς οἵ Ῥϑυβαβ αοἰπὶ 

ἃ Μείζονες νῦν, ὅς ο.1 516 ἴῃ ΠΡ Υ15 οὐ 5 ὑμεὶς ἡμῖν προςεγένεσθε, Ηΐδηο ΘΟ ΟΏΘΙΩ, 
(ογὰ παοίθηϊιβ δα 15 Ἰοσίπιγ, Ὑ οσῖππ ΜΒ. ταϑυρὶπὶ ϑαϊ ΠΟ ηἷ5 ϑχθ δα βουϊρίαιη, ἵπ ΙοοῸ 
Βοά!). αἀάϊιὰ φαδάνφμμη οἰδιυυὰ, ἀαί : ἡμεῖς οοηγογίομαο, δοουϊαβ οδὲ 1 ΌΠΟΙΆΥΠΙΒ : 
δὲ αὶ μείζονες νῦν ἢ πρὶν, ἐπεὶ νενικήκαμεν" 4. σε οὔσῃ Βαϊ δδηὸ 4ἸΞ}] σοί, 

: “Ἔ ᾿ οΣ 2.».,}) ψυρότεροι. ἐπεὶ εὐτυγήκαμεν' 35. πλείονες δὲ, ἐπεὶ 
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δὲ καὶ τὸς Πέρσας συγκαταθεῖν' καὶ ἧκον πολλοὶ μὲν “αὐτῶν 
καταχεχυλισμένοι ἀπὸ τῶν ἵππων, πολλοὶ δὲ χαὶ λείων ὥλε- 

ἰξην ἄγοντες. Ὥς δὲ παρῆν ἡ λεία, συγχκωλέσας τὸς τε τῶν 
Μήδων ἄρχοντας καὶ τῶν Ὕ ρχκανίων, καὶ τὰς ὁμοτίμς, ἔλεξεν 
ὧδε: ᾿Ανδρες Φίλοι, ἐξένισεν ἡμᾶς ἅτωντας πολλοῖς ἀγα- 
θοῖς ὁ Γωξρύας. ἘΠ ὧν, ἔφη, τοῖς ϑεοῖς ἐξελόντες τὼ νομιζύ- 
μενῶ χωὶ τῇ " ἄλλῃ ςρατιῷ τὼ ἱκανὼ, δοίημεν τὴν ἄλλην τότῳ 
λέιαν, ἄρ᾽ ἂν, ἔφη, κωλὸν ποιήσαιμεν, τ εὐθὺς φανεροὶ ἔινωι ὅτι 
χαὶ τὸς εὖ ποιδντος πειρώμεθα, νικᾷν εὖ ποιῶντες. Ὥς δὲ τὅτ᾽ 
ἤχεσαν, πάντες μὲν ἐπήνεν, πάντες δ᾽ ἐνεχωμίαξον" ἕις δὲ χωὶ 
ἔλεξεν ὧδε, Πάνυ, ἔφη, ὦ Κῦρε, τῶτο ποιήσομεν. Καὶ γῶρ 
ἔμοιγε δοχεῖ ἔφη, ὁ Τξως ούως πτωχός τινος ἐνόμιξεν ἡμᾶς, ὅτι 

ἐ δαρεικῶν μεςοὶ ἥκομεν, ἐδ᾽ ἐκ χρυσῶν Φιωλῶν ἐπίνομεν" εἶ δὲ 
σῶτο ποιήσαιμεν, γνοίη ἂν, ἔφη, ὅτι ἐλευθερίες εἶνοιι κωὶ ἄνευ 
χρυσίβ ἐξίν. Ἶτε δὴ, ἔφη, τὼ τῶν ϑεῶν ἀποδόντες τοῖς μάγοις, 
χωὶ ὅσα τῇ ςρωτιῷ ἱχανὼ ἐξελόντες, τὰ ἄλλα κωλέσοντες σὸν 
. ὡξρύων δότε αὐτῷ. "Οὕτω δὴ λαξόντες ἐκξινοι ὅσω ἔδει, τὼ 
ἄλλα ἔδοσαν τῷ Τωξρύῳ. 

Ἔχ τότ δὴ ἦει πρὸς οὐτὴν Βοξυλῶνω, πωρατωξάμενος 
ὥςτμερ ὅτε ἡ μάχη ἦν. Ὥς δ᾽ ἐκ ἀντεξήεσαν οἱ ᾿Ασσύριοι, 

σεοίοσὶβ ΘΧΟΤΟΙΕ ; δογύπηαιθ (αἰδὺ τη ἰτὶ τθαϊθγιηΐ (υὶ 6χ θαυ ῖ5 ἀθο! ἀἸββθηΐ, 
τα οιΐαπι αἱ ᾿γοοάδιι ἀπ} Ι5ϑγηδι δα ἀποογοηῖ. Ῥυθᾶα δαΐθη οὐϊῃ 
διάοββοί, ςοηνοςαί5 Μοάογιη ΕΗ γγοδηϊογύμηαιιθ. θΥϊποῖριθ5. εἴ Ῥουβὶβ 4] 
ὁμόσιμιοι Δρρο  δηΐαγ, 5ῖς 605 δ ]οαιυιίυβ δϑῖ : ΟΟΌΥΥ 5, Ὁ Π}10], ΠῸ5. ὉΠ νΟΓΒΟς 
δοσρίο δχοθρίοβ ΠΠρογα 6 Παρ. Τίδαιιο 5], ροβίαϊιαπι 4115, ᾿Πα αἱ, Θὰ 
΄θξ ἴῃ ΠΊΟΓΕ 5 πέ 56! θρογίτηι5, οἱ γϑ αθο δχογοϊζαϊ, φαδηΐαπι 5α1}5 Θυ, μγ85- 
ἄδτη αἰϊαπι παῖς ἰαγρίατηιιν, γθοϊ ὃ βϑαηὸ οί βυγηι5, υἱ βία! πλ σΟηβίθι, ΘΟ Δ. ὶ 
Ὧ05 Ὀρηὸ ἐδ ποῦ ῬΥοιμθγθηΐοβ υἱοΐδδιηι Ὀθηδίβοϊοηο νῆσοτο, Πς υ8ὶ 
ἀπά ββθηΐ, οπρρε τ αὐἱάογα σοιργοθαρδηΐ, ἰαπά!θιι5 οἰ ργαθδηΐ ΟἸΏΏΘΒ : 
συαΐπ δέ ππὰς. Πυυβηηοα! αὐϊἀάατῃ ργοσαΐ, Ομηϊπὸ, ντο, ᾿παυϊέ πος πος 
ταοϊοηάστη οϑέ. Ναιὴ πιθᾶ αυϊάδιη βθηίοηϊᾶ, Οὐὔγγ 5 ἢ05. πηθηἶςοβ αὰ05- 
πα 6556 ΑΙ Ἰ Γαΐι5 οβέ, (μαῖα ἀδτγῖοῖβ ΟὨιι51] Ὡοη νϑηϊμια5, Ὡ6ς ἀιγοῖβ ὃ ραΐο 5 
Ὀἰδίπηι ; αἵ 51 ἤοὺ ἰθοογϊπηιβ, ἀσπονοεῖξ δαπε, Ῥο558 Ποιηῖη65 δἰΐδῃν ΔΌ5ηῈ6 
ΔΌΓΟ Πἰθογαΐο5 6556, [6 ἰρίεν, ᾿πααϊί, αἰᾳαθδ τ] αἀἰ15 ἀθοἷτα Ἰηρὶ5 γϑαϊ θεῖς 
115, οἵ 45 ΘΧΘΓΟΙταΪ δι οουῖπί 50] ρογ 15, οσοΐοτα ΟΟθγγ ἀγοθβϑίο ἀαῖο. 

ἀσοθρες "Π| γα ομνη θυ. αὐ} 115 Ορυ8 οΥαΐ, οδοῖογα αὐθγνε 
ἀράοτγαπί. 

ϑεοιπαάϊπι μέρος δὰ ᾿ρβαπὶ ΒαΌγ ΟΠ 6 πὶ ργοργοσβιβ εδὲ Οὐδ, Ἰηβίγιοίο 
ὀχογοῖται ϑοάοπι πιοάυ, 0 ἐπϑέγμοίηδ ῬυρΉα Τοηροτα ἴπθγαῖ. (Οὐχ νοτὸ 

ἃ ᾿Αλλῃ) ,δοσοπι δᾶπο δαϊοποδ ομληος τιοίᾷ οἱ αὐῇκα οοπβίαί; αἰ μ1} ἑαθη ὁ» 
φοπδίδηςβοἰ πη βογγδηΐ. ΑΓ ἃ Μϑιίο Βοά!. ἔγὰ οϑίουόσγααι ἤάοπι τα υΐαμιιβ. Ὑιάς ΠΌ. 
Δδοὶ, εἴ Του ποϊανίο σαϊηΐιο Ιασοί, ἢ οχ 2. Ὁ, 142, το, 1" 
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ἐχέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Τωξ ύων προσελάσαντα εἰπέιν ὅτι εἰ " βέ- 
λεται ἐξιὼν ὁ βασιλεὺς ὑπὲρ τῆς χώρας μάχεσϑαι, χαν αὐτὸς 
σὺν ἐκέινῳ μάχοιτο" εἰ δὲ μὴ ἀμύνει τῇ χώρῳ, ὅτι ἀνάγκη τοῖς 
χρατὅσι πείθεηαι. Ὁ μὲν δὴ Τωξρύας προξελάσας ἔνθω ἀσ- 
φαλὲς ἦν, ταῦτα εἶπεν" ὁ δὲ αὐτῷ ἐξέπεζεψεν ὠποχρινόμενον τοιά- 
δε᾿ Δεσπότης. σὸς λέγει, ὦ Τωξρύα, Οὐχ, ὅτι ἀπέκχτεινά σὸ τὸν 
υἱὸν μεταμέλει μοι, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ κωὶ σὲ προςοπέχτεινα. Μάχεοσ- 
γι δ᾽ ἂν βόλησϑε, ἥχετε εἰς τὴν τριοιχοςὴν ἡμέροιν᾽ νῦν δ᾽ ἡμῖν 
ὄπω σχολή ἔτι γὼρ πωρωσχευαδξόμεθω. ὋὉ δὲ Τωξρύας εἶπεν, 
᾿Αλλὼ μήποτέ σοι λήξειεν αὕτη ἡ μετωμέλεια" δῆλον γὰρ ὅτι 
ἀνιῶ σε ἐγὼ ἐξ ὃ αὕτη σε ἡ μετωμέλειο ἔχει. Ὁ μὲν δὴ Γω- 
(ρύας ἀπήγγειλε τὸ τῷ ᾿Ασσυρίδ᾽ ὁ δὲ Κῦρος ἀχόσας ταῦτα, 
ἀπήγαγε τὸ φράτευμω" καὶ χωλέσοως τὸν Τωξρύαν, Ἐλπέ μοι, 
ἔφη, 8κ ἔλεγες μέντοι σὺ ὅτι τὸν ἐκτμηθέντω ὑπὸ τὸ ᾿Ασσυρίε 
οἴει ἂν σὺν ἡμῖν γενέσί)γωι , Ἐϊ μέντοι, ἔφη, δοχῶ εἰδένω!" πολλὰ 
γῶὼρ ἔδη ἔγωγε χωὶ ἐκεῖνος ἐπωῤῥησιασάμεθω πρὸς ἀλλή- 
λος. ὍὉχότε ὃν χαλῶς σοι δοχεῖ ἔχξιν, πρόςιθι πρὸς αὐτόν" 
καὶ πρῶτον μὲν ὅτω ποίει, " ὅπως ἂν οὐτὸς λέγῃ ἐπειδὼν δὲ 
συγγένη αὐτῷ, ἐὰν μὲν γνῶς οὐτὸν φίλον ἡμῶν βελόμενον εἶναι, 

ΑΞΒΥΙ σοηίγὰ Ποη ργοαϊγοηΐ, οῦγν αι ΟΥὐγὰ5 οἷδ δἀθημϊίατο οἱ αἴσθυο {πι55ι, 
δια 56 ᾽ ρ511ΠῈ ΟᾺΠῚ ΓΘΡῸ αἰ] ΓΠῚ, δὶ {16 ψοταίθηι ΘΟΎΘΒΒ5. ΡΓῸ ΤΘΡΊΟΠΘ 
ΑἸ σαγ6 νϑῆθί : βῖη γϑρίοηθιη δία ποπ ἀδίθπαθγοί, πϑοθϑϑασιὸ ψἹοϊουθι5 
Ραιθπάσῃ δοῖγεί. Εἰ ΟΟΡγγὰβ αὐ!άθμη οὸ, ἀπᾶάθ τυϊὸ [ἰσογοὶ ἐΐοογθ, ργο- 
[δοίιι5, προ αἰχὶε: ἰ5 νογὸ ααδηάδηι ργοαΪγῸ {πι58ῖ, ααὶ ἴῃ ππης ἔθυὸ τηοάππι, 
ΓΟΒρΡοηάογοί : ὅς αἱΐ ἀομηπα5 ἴπ|5, ΟΟΌγγα, ΝΟ τὴ6 Ρορηϊεί, απο Π]ϊατη 
{ππ Ἰηϊουίθοὶ, 5664 ααοα Ῥγϑοίθυ ᾿ρϑιιμὴ ΠῸΠ δἰϊαπη 6 οσο  ἀθυ η}. 

Ἰάῖὰ ϑηΐμῃ διἰραγαίαι δοίζοο ἀἰᾶγηιβ ορογατη. ΟοθΥν 5 εἷΐ, {Ππ᾿Ππ8πΔ ΠᾺ]]} 5 
Τ1ΡῚ 51: πιπαπαλη Πα] 56 ο ΓῸὶ ΡΟΘη θη ἶ8η} ἀσϑηαὶ ἢ Π15 : ΠΙΔΉ  δβίιι ΘΪ ἢ ϑϑί, 

Θιιοὰ 5: 
ΡΟΡΏ ΓΘ ν 115, δα ἀϊθηὰ αὖ ἦθος {γἸρ βίη πὶ νη : σης ΠΟ15 μαι νασαΐ :᾿ 

16. 40 ΠΠ10 τϑιροῦθ, 40 6115 ἴθ ροθῃϊξοηξία σθρὶϊ, ἃ τὴ8. οὐ οἷ Υ!. Ἰίααιια 
(ΟΡΥγ 5. ΑΒΥΓΙΪ γοβροηβα δ(ἱὶ Οὐγιπὶ γοίογεθαΐ ἢ απιδὸ οἂπι ἢϊς αὐ ἶββαῖ,ς 
ΟΟρ᾿ὰ5 ἀραιιχιῖ ; οἱ ἀγοοβϑῖίο αοθγγᾷ, Ὀ1Ὲ τη], αἷξ, ἈΠΟ ἔπ αἰθθα5 οχίβεῖτο 
ΠΤαΓῸ {6 Γπξαγινη, αὖ {16 οαδίγαϊι5. ἃὉ Αβϑυσῖο ΠΟΙ βου 56. σοηἠππρογοῖ ὃ 
Ἐξαυϊάθιῃ ἦοο, αἰΐ, σου ὸ τ] Ρογβυιαδαθὴ ἤαθθὸ : πᾶπι Πν]τα ἴδην ρῥγέαθηξο 

υδηάο ἰριταν, ἐπφοῖξ Ουγιιδ, σοπαστος 
πχοάιμ {01 ν] ἀθίπν, οαιπὴ ἀοσθαϊο : ἃς Ρυϊηνὰπ αυϊάθηῃ 5ῖ6 ἔδοϊο, αποιηδά- ἡ 
τηοάδπι 1116 10] σιρηι ποδὶ : αθὶ νου ἴῃ σΟΠρΥΘβϑαμη 6] 5 νΘΠουΐβ, δῖ σα θη 

ὯΟ5 ἰῃῖογ Ὸ5 ΠΡΟ ὃ ΘΟ ΟΠ τ] δαμηιι5. 

ἃ Βήλεται] ΕΠ οπεγ 5185. ραο φαϊἸολ6 5 
τοϊηδβ γοοίδ Βέληται τΟρΡΥϑοπίδηξ, - ΝῸΒ 
ε. ϑίερ᾽ι. Ἱιειωιοὶ. Τϊογοτὶ. «414, γιὰ ρίβαθιο 
αἀδὸ γδοδρίϑιη τὸ εἰ σοι δ γτιο ΟΘ ᾽ 56 οὰ- 
τὶ βυ τη 8. 

Ὁ Ὅπως ἂν αὐτὸς, ἃ 6.1 Τὰ εχ Μϑίο Βοάϊ!. 
τηυΐαία ἐαηξιπι ῬΓΟΠ ΟΠ η15 5ρθοῖο, ἰοσιτη 
ὅπῃο τοι ϊταϊπγὰ5 ; οὐνη πῃ 60 ἰϑξαῖΐῃν ὅπως 

ἂν ἧτος λέγῃ" ἐπειδὰν, ὅζο, ἘΠ γα]σὸ ἄδης 

,» 

ἕ 

ποίει, ὅπως ἂν αὐτοὶ ὅ,τι ἂν λέγῃ εἰδῆτε" ἐπειδὰν, 
ὅχο. αι Ἰοοῖῖο βοηαΐ, Καοίξε το ἐπ εἰ ρ΄ αἰΐδ 
ηιυϊάχιϊ αἰοαΐ. 
Τιθυ ποίαν. οὗτα σοηοοαιιοτο ΠΟ Ροΐθ- 
ταῦ, θατῃ, φαδηι ἀαπηλι5, Ἰδοιοποιῃ, ἴῃ ἰοοο 
γουίοημ ὁ ΘΧρυθϑβιξ, οἱ δα  Ἰοπὶβ δι188. ΤΥ - 
5]ηὶ απο ΒΙξ. 

Ηδηο ἰδιηθῃ βοηΐθηίίδτη 



ΚΥΡΟΎ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἑ-. Φλ0. 

τῦτ᾽ "ἤδη χρὴ μηχανᾶσθαι, ὅπως λάθη Φίλος ὧν ἡμῖν ὅτε 
γὼρ ἂν Φίλδς τὶς ποιήσειεν ἄλλως πὼς ν πλεῖστα ἀγαθὰ ἐν 
πολέμῳ, ἢ πολέμιος δοχῶν εἶναι" ὄτ᾽ ἂν ἐχθρὸς πλείω τις. 
βλάψειεν ἄλλως πως, ἢ Φίλος δοκῶν εἶνωι. Καὶ μὴν, ἔφη ὁ 
Τωζρύας, οἶδ᾽ ὅτι χονν πρίοιτο Γαδάτας τὸ μέγω τι σοιῆσαι. 
χαχὸν τὸν νῦν βασιλέα ᾿Ασσυρίων᾽ ἀλλ᾽ ὅ,τι ἂν δύναιτο, τῦτο 
χαὶ ἡμᾶς δεῖ σκοπεῖν. Λέγε δή μοι, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰς τὅτο τὸ 
φρόριον τὸ πρὸ τῆς χώρας, ὅ φατε Ὕρχανίοις τε καὶ Σάκοις 
5 ἐπιτετειχίσϑαι, τῆδε τῇ χώρῳ τρόξζολον εἶνωι τῷ πολέμϑ, ἂρ 
ἂν οἵει, ἔφη, ὑπὸ τὸ φρθράδχϑ πωρεθῆνω! τὸν εὐνῶχον ἐλθόντα 
σὺν δυνάμει: Σαφῶς γε, ἔφη ὁ Τωζρύας, εἶτερ ἀνύτοπτος ὧν, 
ὥςτερ νῦν ἐξιν, ἀφίκοιτο πρὸς αὐτόν. 4 Οὐχϑν, ἔφη, ἀνυποστό- 
τατος ἂν εἴη, εἰ προςξάλοιμι ἐγὼ πρὸς τὼ χωρία, αὐτοῦ, ὡς 
λαξεῖν βελόμενος, ἀπομάχοιτο δ᾽ ἐκεῖνος, ἀνὼ χράτος" χῶὶΐ 

δηϊμηδἀνουίθβ Θὰ ΠΟὈΪ5 δ σ 6556 ν 6} ]6, Ὧος βϑηὸ τη] !θπάιιπι. οΥϊΐ, οἱ 
οἶδπιὶ 511, δὰπη ΠΟΌῚΒ ΔΙηϊοιΠι 6586 : Π6Ὸ ΘΩΪΠ) Αἰ] ἷ5 ἴῃ 6110 διηῖςοβ υ]]ἃ 
ταῖϊοπο δᾶ ρ᾽ υτῖθυβ θαπθς 5 δα θοθυηζ, αυὰτη 51 Ποβίῖβ 6556 θυϊδίαν ; Πθς 
Ἰπίτηΐοος Ὁ}18 γαϊῖοηθ Αἰ1ᾶ ρ] γι θι5. αα15 δα δοουξ ἀδ γ  ΠΊ η15, ατὰ πη 51 8Π)}- 
οἷ 6586 νἱἀθαίυγ, Νυνὶ οαυϊάθμ, αἱ ὐῦγναβ, ἃ ν6] οπιίπσαμῃ (ἀδααίδηη, 
τῖῦ τηᾶσηο δἰ ἴα0 τηϑῖο ταρθιὴ ἤπιηο Αββυυογαμ Δα ἤΠσΟγΟ ροββαῖ; 56 πο 5 
οἴἴαπ οομβίἀογαπάιϊπι 6βί, αα]ἃ ροβϑιί, Ὦ1ς ἰρίεαν, αἱὲ Οὐγιβ, 8 ἴῃ οδβί6].- 
ἴαμα πος, ἀποά ε8ΐ δηΐθ γτϑρίοπθη ἤδης, απο ἐρϑὲ ἀἸο1|58. οοηΐτα ΕἸ γτοδηϊοβ 
οἵ ϑαραβ δχοϊατῖβ γααγὶβ τη Π} 6856, τ Ὀ61}1 ἐδηροῦ  Ὀγοραρηδοιο παὶϊς 
τϑρίοηϊ 511: ἐπ ἤοο ἱπαμξ, οαϑέοίϊμηι ἜΘ χιβίηγ85 δ ἀτἸβϑαχη ᾿ΥῚ ἃ ρΥΘΟ51611 ρΓδ- 
ἐδεῖο δυπυσπιιπὶ ΠΠ πὶ, 51 σατη ΟΡ! 15 ἀσοοάδί ἢ Ῥγογβὰβ, ᾿πηαἱξ αορΥγν 5, 5ὶ 
αυϊάοπι παυὰ ϑυβροοΐιβ, υτἱ παης δβί, δας θιπὶ νϑηΐϊαῖ. Ἐχρο, αἱ γι, 
αὐᾶτη ταϊηϊπηὸ βιιβρθοίῃ5 [μουῖΐ, 5ὶ Θρο. σα506}1α ᾿ρϑβὶι8 δου, πα υδπι Θὰ 
σΆΡΘΓΟ νε] πὶ, δὲ 1}6 οἱ]8 νἱγῖθυ5 ἀοίρηαῖϊ: οἱ σαρίαη) ΘρῸ αιϊἀάαη, απο 

8 Ἤδη χρὴ μηχανᾶσθαι.) ΑῸ οτηηϊθυ5 ἰδχὸ 
ΠΤ] αὶ,-ὶ {πΠππὰ ,νῇ αυοά ἰαγηθὴ ὯΟ5, 
εὐϊίήοποια Εἰοπρήϑετι κϑουί!, αἀἀοπάστῃ 
Ῥυϊανγίτηυ5, Ἐδοίδ δηΐτη ουβογναΐ ϑίθρμα- 
τι08, ἱπβπἔναπη βοϊατα βίασα Πϊο ἤοῚ ρΟ586, 
Ηἶδί ῥγὸ ἱπηρθγϑίγο ροϑίζατη, ργῖβοο τλογα, 
ἀἰσαϊηθδ, ϑ'.6ἀ συμ τωρ ΥΘ Εν] πρόςιθι οἱ 
ποίει Ῥτεοσδάδηΐ, συγ ἰῃ οαάρτῃ ρογίοάο ἴη- 
δοϊάνυπι Ῥγο πηρεγαΐϊνο 5] αηχίβθοί 7 
Οονδ πο6 τη (νογθα βαπί ϑίθρ ἤδη) ποη 

δὲ νου βίη!α : υᾶγο δὺΐ ἱπιρεγαί νυ πὶ οΧ 
ἢΠ0 ἱπβηίνγο ποῖ8. 6566 (λοϊοπάμπ, δαὶ 

᾿Ῥαπσαίδτη δεῖ γ6] χρὴ, αὐ δοπάδπι οοηβιι6- 
᾿τῖπη; υξ κἱὲ τῆτο δεῖ μηχανᾶσθαι, γΕ} τῆτο ἤδη 
᾿ χρὴ ανᾶσθαι. ἘΠῚ 5δαηδ βου θθ ηα1 τηοᾶο 

γεί ΜΆ, Βοά!. ἴῃ αὐοὸ Ἰορίτν τῦτο δὴ μη- 
 Χανᾶσθαι 

δ Πλεῖσα] ΜΒ. Βοά!, ἀαΐ πλείω, χυοά 
τηρρβὶϑ ργοῦαΐί Μυγοίυα. Ῥεγρεγατη, Νδη 
απ δέα βου ρίογί υτι4. ΑΤΠ οἷ 5 οσ. ἰδία σγαῆτι- 

τὰ Ῥουμιαΐαίϊο. Οὐκῶν αὖ ὃ τὰ δίκαια ποιεῖν 
λέγων λυσιτελεῖν, φαίη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν 

ὕθεν τῇ ἀνθρώπε ὃ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔςαι 
ἐγκρατέςατος 1. 6. ἰοηρὲ ρμοϊοηἴογ. ῬΙ]αΐ, 46 
ΚΚερ. 110. 9. ». 589. οἀϊ!. δίορι. ΑἸϊὰ 6χ- 
οτηρίὰα ργοΐίουνὶ Βυάδεὺθ Οοιηῃ. ἵ,. ..Ρ. 
1051. Υἱάθ ᾳαθ Ὠοϊανίμηυϑ, Ρ. 198. 

ο Ἐπιτετειχίσθαι, τῇδε, δ. Τιοσῦτα ἤης 
ἰηἱουραποίϊοη 8 νἱίϊο Ια θογαπίθυη βῖς 58Πη8- 
ΙΩΒ : Οὐὐπὶ ὈΥΪ15 ΒΟΥ ΘΥΘΙΌΝΡ ------------ ὀπὶ- 
τετειχίσθαι τῇδε τῇ χώρᾳ, πρόθολον, 6. δ᾽οά 
ἀφίνει ᾿δΐθ, χώρᾳ, οὑπὶ οοπι δ τ 115 ῬΑ Ϊ- 
ΟΠ 8, Δ πρόθολον, ὨΟῊ ἃ4 ἐπιτετειχίσθαι, γ6- 
[δυο μ 8 δέ. Οοηβίαί ποὺ (πὶ οχ ἰοοὶ 
Βθηΐθη 8, ἰὰτη ΘΧχ δαάοιῃ Ἰοααθοπα!ὶ [Ὀντλι- 
ἃ ᾿Ἰηγὰ ραυϊὸ οσσανγθηί ; ὅπως ἑαυτοῖς μὲν 
πρόβολος εἴη πολέμωι, τοῖς, ὅτο. 

ἃ Οὐκῦν, ἔφη, ὅκο.1] Μανι ΒΓΘΡΠΔΠ5 

παησ Ἰἰοοτη οἵ βοαυθηΐθιη ἰπίθσγοσαν δ 
ἰόσοτο, Ὅιι Δαϑθη!ο 
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λάξοιμι μὲν αὐτῷ τι ἐγὼ, ἀντιλάξοι δὲ χῳκεῖγος ἡμῶν ἢ ἄλλες 
σινὰς, ἢ χαὶ ὠγγέλϑς πεμπομένος ὑπ᾿ ἐμᾶ πρὸς τότες ὄς φατε 
πολεμίος τῷ ᾿Ασσυρίῳ εἶνω! χαὶ οἱ μὲν ληφθέντες λέγοιεν ὅτ; 
᾿ἐπὶ φράτευμω ἀπέρχονται, χοὺὶ χλίμωκας ὡς τὸ φρόριον ἄγοντες" 
ὁ δὲ εὐνῦχος ἀχόσας προςποιήσωιτο, προαγγεῖλαι βελόμενος 
ταῦτα, παρεῖναι. ἹΚαὶ ὁ Γωξρύας εἶπεν, Οὕτω μὲν γιγνομέ- 
γων σωφῶς οἷδω ὅτι παρείη ἂν αὐτὸν, χαὶ δέοιτό γ᾽ ἂν αὐτῷ 
μένειν ἔστε σὺ ἀπέλθης. Οὐκχᾶν ἂν, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, εἴγε ἅπαξ 
εἰςελθοι, δύνωιτ᾽ ἂν ἡμῖν ὑποχείριον ποῆσαι σὸ χωρίον, ἙΕἰχὸς 
γᾶν, ἔφη ὁ Τωζξ ύας, τὼ μὲν ἔνδον ἐκείνο συμπαροασκχευάδοντος, ἢ 
τὼ δ᾽ ἔξωθεν σϑ ἰχυρότερα προςάγοντος. Ἴθι ὧν, ἔφη χαὶ 
πειρῶ, ταῦτω διδάξας καὶ διωπραξάμενος, παρεῖνοι" πιςὼ δὲ 
αὐτῷ ἐκ ἂν μείζω ὅτε εἴποις ἂν ὅτε δείξωις ὧν αὐτὸς σὺ τυγ- 
χάνεις παρ᾽ ἡμῶν εἰληφώς. 

Ἔχ τότο ὥχετο μὲν ὁ Τοξρύας. ἄσμενος δὲ ἰδὼν αὐτὸν ὃ 
εὐνῦχος, συνωμολόγει τε πάντω χαὶ συνέθετο ἃ ἔδει. Ἐπεὶ 
δὲ ἀπήγγειλεν ὁ Τωξρύας ὅτι πάντα δοχοίη ἰσχυρῶς τῷ εὐνό- 
χῳ ἔχειν τὼ ἐπιξωλέντω, ἐκ τότα τῇ ὑςεραίῳ προςτέξωλε μὲν 
ὁ Κῦρος, ἀπεμάχετο δὲ ὁ " Τιαδάτας" ἦν δὲ χωὶ ὃ ἔλωαξε χω- 

ἸΡδὶαβ 5ι{, 116 οοῃίγὰ νεῖ φιοϑάδπι ἃ[1ο5 ποβέγίμι σαρὶδί, νοὶ διαὶ Ὠμηϊῖο5 605 
40] τη ρηΐαν ἃ τὴθ δα {Π|᾿ 05, 4Ὸ5 ΤΟΡῚ Αββυσίοσιιηι ᾿πίδδίοβ 6556 Εἴ 115: δὰΣ 
ἠὶδ 41 σαρίϊ {πϑυϊηΐ, δα Θχογοϊτιην 56. ὈγΟΓοἶδοὶ ἀἸοδηξ, αἱ 5οα ας δὰ ςαβίοϊ- 
Τὰ ἐϊμεἰ ἀορονίοπί ἢ ουηυομιβ δαΐοπι, ἢ15 ἀ 115, δά 6556 56. βἰπιυϊθί, νοὶαξ 
ἢδοο ᾿μΠἸσαίασαπη. ἘΠῚ ΟΟΌΥν ἃ5, 51 τὸ5 ἃ σογαΐατν, αἷξ, οοστὸ βοῖο γθοθρίασαπ, 
611}, δἴαιο. οἴϊατη ΓΟΡ ΓΗ}, αὐ 5ΘΟΙ) Ὠιαηθαΐ, ἀοηθο ἰὰ τθοθᾶαθ, ΕΤΡῸ, 
αἷξ Οὐγιιβ, δὶ «βθιηθὶ σδβίθ τα ἱηργοαϊαἴαγ, ἂῃ ποδίγαμα {Ππ4 ἴῃ ροϊοβίαίθην 
Τα ΙΡΟΓΘ ροβϑὶς Ρ [τὰ νἸ Ποίαν, μας ΟΌΡΥΥ 85, δὶ ααϊάθιι ἰηίαβ 116 δἀραγαηάο, 
Ἰανοί, ὃς τι [ΟΥ5 ηρθία ν μθτ θη ΠΟΥἹ δχθγοϊιῃ δαπονθαβ. [τ{0 Ἰρτταν, ἱπαυϊξ 
Ονχι ; οἱ δηϊΐογθ εαϑέγαϊζιηι οἱ ἐδέμηι ᾿δθο δἀοοθαβ δἵ γὸ σοηΐθοίᾷ πΟθΪ5. 
ργφβίὸ 515: πάθην νουὸ ἤθάϊ ἀθθυῖβ Πθ 116 Οϑίβ Πα 6.15 οἱ πηϑ]ογθηι {Π8. αυαπι 
ἃ ποθὶβ 'ρ56 ἀοοορίβί!. ; ᾿" 

ϑϑοπηπὰαϊη ᾿ξος εἰἰβοθβδὶ ΟΟΌΥν 5; δὲ θυμπ οὗπη ηῖμηο σαπάθηϊ νἱάργοεςς 
Θαπιοἤιιδ, ΟΠ 115 46 ΓΟΡῈΒ σμὴλ 60. ΠΟΏΒΘηΒΙ: δὲ ρϑοίιβ οϑέ αὐ ορουτυϊ, 
Οάύπιαιο γϑηπηϊᾶβθοὶ Ουγὸ Οοῦνναβ, νἹἀθυὶ βι δὲ ἀρθα Θυιηασμιπι οσογέα 76ηὶ 
οἱ Πγπλὰ 6556 οὐηηΐὰ απὲδ πα πη ᾶββοί : τἀπὸ ἀδἰπὰδ μοβίοσο α16 Ουτσιιβ σορἕα5. 
δαπηονοθηΐῖ, (ἀπ]αίαβ σοηίγὰ 97Ὸ διεὶ8 ΡΥΟραρσπαναξ : σαβίθ ἴθ τη αὐΐοπιὶ ἃ ντο 

ἃ Ἐπὶ ςράτευμα, ἕς..1 ΜΙΌυτοίαΒ ππϊοὰ νὸ- 
ο6 Ἰοροηάαπη σοηβαΐ ἐπιςράτευμα, δἔ Ραμ]ὸ 
Ῥοδέ, ἄξοντες, ῬΥῸ ἄλοντες" υἱἵ Εἷξ ΒΘΉΒΊΒ, 
ῬΥρβοϊδοὶ 86 αὐ διιρρίεηιοηίνονν εἐσενοϊ 8. ἃ 
ϑαοῖδ οἱ Ἡνγοαηὶὶδ αἀάιιοοηιἀιιι δοαϊα5, ὅτο. 
ΜΙ γογοὸ {πὰ ἐπιςράτευμα Βα ὈγΟΝὶ 
ΘΟΙΩΤΊΔί15 6586 νἱάθίιν. Μοποπάϊιβ ἰδγη δὴ 
εϑὲ Ἰἰφοΐοσ, Ἀ]ατὶ βου ρίαγατη οάϊ, ον. 
οἱ «ἤ]ὰ, Ὅτϑ: 586 ἴδυτο, ηἰτηῖγιι πη ΠΆΠῸΟ : καὶ 

κλίμακας ὡςπερεὶ τὸ φρόριον ἕξοντες. 64 Τηᾶν 
Βὶβ τἱῃϊ ρἰδοοδὲ ἰθοίῖο νυϊσὸ γοοθρία, φυθῖα 
Μ5. οἴαπι Βοάϊ. οοῃῆγτχηδί : ἴῃ 480 ἰϑθα. 
ἄξοντες, ἸΟῊ ἄγοντες, Ἰοσίαν. 1,ῳοοἱ δυΐοπι 
Βοηθηξ πὶ 5815 Οχρ ϊσαηὶ 118, 4858. ἸπῸΧ. 
βοαιυπηΐαγ, ἡουθἃ : τὸς μὲν εἴασεν ὃ Γαδάτας 
διαφεύγειν, ὅπως ἄγοιεν τα ςρατεύματα, ἃ τὰς 
κλίμακας κομίζοιεν, Ρ. 80. 

Γαδάτας" ἣν δὲ καὶ ὃ. ὅς 6.1 [ἢ ΜΒίο Βοάϊ, 
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ρίον ὃ Κῦρος ὁποῖον ἔφη ὁ ̓ αδάώτοως" τῶν δὲ ἀγγέλων ὃς ἔπεμψεν 
ὁ Κῦρος, προειπὼν οἷ πορεύσοιντο, τὸς μὲν εἴασεν ὃ Γαδάτας 
διαφεύγειν, ὅπως ἄγοιεν τὼ ςρατεύματοω, καὶ τὼς κλίμοκος 

ἰζοιεν" " ὃς δ᾽ ἔλαξε, βωσανίζων ἐναντίον πολλῶν, ὡς ἤκε- 
σεν ἐφ᾽ ἃ ἔφασον τορεύεθαι, εὐθέως συνεσκευασιμένος ὡς ἐξαγ- 
γελῶν, τῆς νυκτὸς ἐπορεύετο. Τέλος δὲ πιςευθεὶς, ὡς βοηθὸς 

εἰξέρχετοι, εἰς τὸ Φρόριον" καὶ τέως μὲν συμπαρεσκεύαζεν, 
ὅ,τι ἐδύνοωτο τῷ φρθράρχη ἐπεὶ δὲ ὁ Κῦρος εἰξῆλόε, κωταλαμ.- 

τ δάνει τὸ χωρίον, συνεργὰς ποιησάμενος χωὶ τῶς ἢ παρά Κύρῳ 
αἰχμωαλώτες. Ἐπεὶ δὲ τῶτο ἐγένετο, εὐθὺς Τ᾿αδάτας ὁ εὐνϑ- 
χος τῶ ἔνδον χατωςήσως ἐξῆλθε πρὸς τὸν Κῦρον, κωὶ τῷ νόμῳ 
“ φροςχυνήσας, εἶπε, Χαῖρε ὦ Κῦρε. ᾿Αλλὰ ποιῶ ταῦτ᾽, ἔφη" 
σὺ γάρ μιε σὺν τοῖς ϑεοῖς ἐὶ κελεύεις μόνον ἀλλὸ χαὶ ἀναγ- 
χοζεις χαΐρειν. ἘΠ γὼρ ἴσϑϑι, ἔφη, ὅτι ἐγὼ μέγω ποιϑμαι, 
Φίλον τῶῦτο τὸ χωρίον τοῖς ἐνθάδε συμμάχοις καταλιπεῖν" σὲ δ᾽, 
ἔφη, ὦ Γαδάτα, ὁ ᾿Ασσύριος παῖδως μὲν, ὡς ἔοικε, τὸ ποιεῖν 
ἀφείλετο, δὶ μέντοι τόγε φίλος χτῶσσοαι σὲ δύνωχωι ἀπεφςέρησεν" 

«ἀρίστῃ, ἰὰ οταΐ, ααοα (ἀρ αίαβ. [ββογαΐ ορρμρπατὶ: παηΐξίοβ. δυΐθ, 4105 
Ογγαὰβ τιϊβοιαΐ, οἱ φαῦ Ῥγοίοῖβοὶ ἀθθθγθηΐ ργϑοιποπαδγαῖΐ, 4]105 δαδίδβ 6800] 
βῖν!ξ υὐ σορία5 Δα ἀποογθηΐ, οἱ 5οα]α5 δα ΐθυγθηΐ : 6 115 νογὸ 05 σΘρὶΐ 40ε88- 
Τ0π6 ἴῃ ταυ]ογαγα ΡΥϑοϑαπίϊδ Ὠαθϊϑ, οἂτπη δυάϊδβοί, αὐ απ Ργοβοῖδοὶ 86 
(ἰσογθηΐ, βίαιϊπη τορι ααΐ ἐέθ7' δά ραγαίϊβ, ἰαπααδπλ ἤδθο δπυπεϑειγι5, ποσί 
Ῥεοίδοϊιβ οδί. Τ᾽ ἀηάοσιη οτη οἱ 465 μϑὈ 1 οββϑί, νϑὶαΐ ορθπι [δίαγιιβ οα5- 
το στὴ ἱπρτϑαϊαν : ἂς ρυϊὰμη αυϊάθηη ππὰ οὐ σα516}}} ργϑοίδοίο οηριῖα 
Ῥτὸ νἱ θυ δἀραγαθαί ; ροβίεασιδπηι νογὸ Ουσιιβ δοοθβϑιί, οαβίο τη αασαΐας 
οσοσαραΐ, ἀδιι5 δα ὮοΟ οἰἴατ οαρίϊνογιτη ἀθ ΟΥ̓ οΟρ115 οροσᾶ. Θυοά οἂπι 
φοπίδοίαμπι εββοί, βίατϊτη (ἀδααίὰ5 δα πυ οἤ8 γοθὰβ Ἰη 60 σοηβίίας5 δα ΟΥτγιμι 
ϑρτϑαϊειν, οὔτι δι τηογα ἀὐἀογᾶββοί, ἀδυάεγο, ἱπαιΐ, (6 Ογτγο Ἰαῦεο. 

νεῖ, 50} 6οἷΐ ἐἠΐδ : ται τὰ σατα 4115 ΠΟῚ 50] ἅτ Γὴ6 [}085, 56 δἰ) 
τορὶα σαυάοτο. Νδπηι ρἰαπὸ 5185, ΠΑΡ ῺΪ Τὴ ἴάσογο, αυοα 506115 ἢὶσ ποδέγὶς 
ΘΒ 6Ππππὶ ἤοο ῥδοϑίιπη γοϊπαυο : Εἰ ὶ νεγῦ, ἰαἀαίΐα, ἱπαυΐ,, ΠΡογογῦπῃ 40]- 
ἄθπι, υἱὲ νἱἀοίατ, ργοογθδηδογιμι (δου! ταΐθην δάἀθηνῖε Α ββυτίμβ, ἀΙη 05 ραγαπαϊ. 
ΤἈουϊξαῖθπν ποη Δ ΌΒΕΪ : σὰ νο] τὴ 101 ρογδιιαάραβ, [6 πος μος ἔβοίο ἐϊξέηιοῦ 

εἰ οὐϊίουα Ετοη. ἀθδυηΐ γοοο5 ἰδία οἵη Π65, 
αυ ἱπίεσ Γαδάτας εἰ τῶν δὲ ἀγγέλων, Ἰηΐου- 
ἡδοίξ βαπί. Αἱ δαβ δχῃίθοπί δα! ἴθ 659 
γείδία5 ΤΟΥ. οἵ .1Δ. .ὰ8 ϑίθρμδημ, 
Τ,εὐποϊανία5, αἰήαιια πος ἰῃ Ἰοοο 86ουτὶ 
5υπί, Νοδΐ5 ἰΐϊδαυο τοὶ ρὶο (1 ἰηίεργάγη 

Ῥϑυϊιουϊαγῃ δὲ Ἰπΐθν ὡς αἴ ἤκοσεν ἰτηρογίιιηὸ 
Ῥοϑιίαην χα ἢ θθηΐ : ὑη46 ᾿ηροάϊϊα ΘΧου- 
Τὰ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙΒ5 ϑυ υοίαγα, ΝΒ Θ(ΘΡΠ ΔΉ Νὶ 
᾿ἰθδηΐθυ ΒΘ Θαμ5; 4ἱ 6δῃη, 556 ηῖ1- 
οπίθ, αὐ ἰδϑίαϊαν Ἰρ56, το νϑίουϊ, ὃχ- 
ῬΌΠΧΙΙ, 

5ἴση αἱ καπίδηξίαχη ΘΧΡΌΠΡΟΓΟ, 4115 ΠΟῚ ἰοΐ 
᾿ιδγογαπι τηοδδ ἐδοιἱπηοη!}5 σοΥτο οταία δϑί, 
564 εἱ ἐχ ἴρ80 Χοπορμοπίο ἀφίρηάϊ ρο588ο 
υἱάεαμιγ : βιργὰ σπίτη ραυ]ὸ ἀΐχοταί συγ 

εἰ προςδάλοιμι ἐγὼ πρὸς τὰ Χωρία αὑτῇ 
καὶ λάδοιμι μὲν αὐτῇ τὶ ἰγὼ, ὅκα. 

ἢ Οἷς δ᾽ ἔλαδε, ἅἘο ΤοΡΥΙ ὕργδ ογηηρε 

Ὁ Παρὰ Κύρῳ] Μαεγοίας Ἰοσαπάαιη σοηβοί 
παρὰ Κύρυ. ἘΠ᾿ Μ5, αυϊάομι ΒοΑΙ. παρὼ τῦ 
Κύρῳ γτοργοϑθηΐαί, Αἱ ἰοσὰχμα βυσμ ἰθηθϑί, 
ΘΙ τὴρ Ἰϊςοαΐ, νυἱραία Ἰοοίϊο, φαδ οφίοχὶ 
ΠΡΥῚ οὐ 65 Ργφοβδίαῃηΐ, 

ρ ΤΠροςκυνήσας ψιδα 0. 4. Ρ. φῃϑ͵ ποί, ο. 
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ἀλλ᾽ εὖ σι ὅτι ἡμᾶς τῷ ἔργῳ τούτῳ φίλες πεποίησαι, οἱ σοὶ, 
ἣν δυνώμεθα, πειρασόμεθα μὴ χείρες βοηθοὶ παραςῆναι ἢ εἰ 
παΐῖδως ἢ ἐχγόνος ἐχέχτησο. Ὁ μὲν τοιαῦτω ἔλεξεν 
Ἔν δὲ τότῳ ὁ Ὕρχάνιος, ἄρτι ἠσθημένος τϑ γεγενημένϑ, 

φροςθεὶ τῷ Κύρῳ, καὶ λαξὼν τὴν δεξιὰν αὐτῷ, εἶπεν, Ὦ μέγα 
ὠγωθὸν σὺ τοῖς φίλοις Κῦρε, ὡς πολλήν με τοῖς ϑεοῖς σοιεῖς 
χάριν ὀφείλειν, ὅτι σοί με συνήγαγον. . ἴθι νῦν τοίνυν, ἔφη ὁ 
Κῦρος, καὶ λαξὼν τὸ γωρίον ὅπερ ἕνεχά με ἀσπάξῃ, διωτίθει 
αὐτὸ ὅτως, ὡς ἂν τῷ " ὑμετέρῳ φύλῳ πλείςϑ ἄξιον ἢ, χωὶ τοῖς 
ἄλλοις συμμάχοις, μάλιςα δ᾽, ἔφη, Ταδάτῳ τότῳ, ὃς ἡμῖν 
λαξὼν αὐτὸ παραδίδωσι. Τί ὃν; ἔφη ὁ Ὕρχάνιος, πν 
Καδόσιοι ἔλθωσι καὶ Σάκαι, καὶ οἱ ἐμοὶ πολῖται, χωλέσωμεν 
χοὶ τὅτον, ἵνω κοινῇ βελευσώμεθο, πάντες, ὅσοις προςήκχει, πῶς 
ἂν συμφορώτατοω χρώμεθω τῷ φρϑρίῳ, '“αῦτο μὲν ὅτως συνή- 
νεσε χαὶ ὁ Κῦρος" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἷς ἔμελε περὶ τὸ φρϑρίο, 
ἐξϑλεύσαντο κοινῇ φυλάττειν οἷσπερ ἀγαθὸν ἦν Φίλιον ὃν, ὅπως 
ἑωυτοῖς μὲν πρόξολος εἴη πολέμϑ, τοῖς δ᾽ ᾿Ασσυρίοις ἐπιτετει- 
χ σμένον. Ἐπεὶ δὲ τὅτο ἐγένετο, πολὺ δὴ προθυμότερον χαὶ Κα- 
δόσιοι συνεςρωτεύοντο χωὶ Σάκωι χωὶ Ὕ ρχάνιοι" καὶ συνελέγη 
ἐντεῦθεν ςράτευμο;, ἸΚοδοσίων μὲν, πελτασταὶ εἰς διςμυρίος, καὶ 

ΘΙΏΙΟΟΒ ἴδοιββα ; 4], 51 ροίθυϊηγαβ, πβαυααθδαιδην αἰδίθγίουοβ 'π ΟρΘ {0] ἕδ- 
χρη 6886. σοηδ ΙΓ απᾶτη 51 {Π105, νοὶ ἤθροῖοβ. μβάθεσθβ. Ἀαυβιποάϊ 
νοθὰ δεῖς συγ: 

Αἴᾳιθ ὶς Η νγοδηῖιβ, αὶ [άγὴ ρυϊπυὰμι δηϊηδανθυίογει αὶ θββεῖ ρ βίιΠΊ, 
ὐἀσαγεῖς δα Ογγαχῃ : Ῥγομοπβᾶᾷσιθ οὴπβ ἀθχίγᾷ, ᾿ηατῖξ, Ὁ Ἰπρθηβ τὰ ὈΟΠιΠῚ 
ὩἉΤΉΪοὶβ Ονὐγθ, αυδηΐαμ τ 4115 ρταίίατα τοαὸ ἀθθθαμι οβδοϊβε, αποα 0] πε 
ΘΟΠ]ηχογαηῖ. 94πὶ νερὸ δρϊΐο, ἱπαὺέ Ονγιβ, οἱ γδοθρίο ἐπ ροξοδέαξοηι 
ἑμαηὶ οαβί8}]ο, οὐ}}}18 οαυβᾶ, πῖθ ἑαπέορογ δ σοΙ ΒΡ] Θοἴο δ, [ἃ Γ65 6}115 σοτηρο- 
Ὠἶΐο, ΠΘΙΊΟΠΣ αἰ νϑβίγϑθ τη αΧ Τη0 5[Ὁ ΘΟΥΏΟ 60, οἱ γθ Ια 115 500 115, 1Π6116 ῬΥΪΠ.15, 
ας, Βαὶς ἀδάαίΐᾳ», 4 σαρίαηιν [ἃ ΠΟΌΪ5 ἔσαα. Θυ]α Ἰρίταν ἢ ̓παυὶ Η γτοᾶ- 
Ὠϊα5, 8ῃ. ἘΡῚ (ὐαάπβιὶ ϑασέδαιθ νθηθυϊηΐ, δὲ οἶνθ5 πδὶ, πιο οἶδ ηι ΝΟ Δ ὈΙ ΠΏ, 
τ ΟΠΠ65, 8ἃ 4105 ΓῸ5 ρου δῖ, ἴῃ σοι ηθ σοπβυἑ Πηλιι5, {ιι0 ρδοῖο τηᾶχὶ- 
τηὰ οὐλὴ α{}Παΐθ ποϑβίἃ οαβίθ!]ο ἐτιδυηογ ἢ Πΐοθο ΟΥνγιβ δἴϊδιη ΘΟ ΡΟ αν : 
οὕπησαθ σοηνθηϊββθηΐ, δὰ 05. οαβίο!}} σαν ΡΟΡΠΘραΐ, ἤος ΘΟΏ51}1 σθρο- 
γΠΐ, αὐ ΘΟΙ ΠΏ 6. 8} 115 ουδιοα Ἰγοίαν, ααϊδιιβ Ἔχρϑαϊγοὶ {πὰ Παθοσα ραοὰ- 
τὰπι, 4 ἰρ5ὶ5 61} ἐδηῖρογο ῬΥΟΡΌρΡ ΔοΪΟ 6586, ἃ0 πμπἰπηθηΐο ΑἸ ϑυτ 
οὈ]θοῖο. [ἃ 00] [ἀοϊυ τη οββϑῖ, ταυτὸ αἰδου ὰδ οἱ Οὐδ 511, οἱ ϑαςεθ, οἱ Η γγοᾶ- 
ἢ τ ΠἸ1δ0 βοοϊοίαΐοπη ἀρ ρδοἰοθαηίαγς: σοδοίϊίδαιθ Πΐης οϑβὲ ΘΧΟΙΓΟΙΓ5, ΘΧ 
Οπαιιο 55 δα νἱοὶθα τᾺ}}16 ροἰταβίς, δαιἠπεάπηαιθ οἰγΟΪΟΥ φαδίαοῦ τα] ἶὰ : ἀθ 

ἃ Ὑμετέρῳ φύλῳ] 516 δῃμοπάανίμλτβ, ρᾶτ- ΒΙΘΡΒΔη 5, 48 ἢδο Ἰδοϊίοηθ ΔΙ ΘΥΆΥΙ γ8- 
ἄτη ὁχ Μϑίο Βοάϊ., ἴῃ αὰὸ Ἰδεῖϊιν ὑμετέρῳ ἰὰ8 ΘΧΟΙΠΡΙΔΥ οἱ ΟΟΥ ΘΙ πὶ οέϊδιη ϑἰδὲ 
φίλῳ᾽ Ῥαγίϊη 6χ οοπ]θοιιγᾷ ϑίθρηδηὶ, αὶ δἀάβοηΐϊιτι. ἘδΙβατη Ποο αυϊάθχα : παπὶ 6Γ8- 
86 ποὴ αἀπθιζατα αἷϊ, αἰ γοτὰ Ἰδοῖϊο βὶξ τῷ ὈΥΪΘ] 15 του, υϑϑέγς παϊοηΐ. 
ἡμετέρω φύλω, "1. 6, ἡσϑίτς παϊο. Αἀάϊὶ 
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ἱππεῖς εἰς τετρακιςχιλίες᾽ Σακῶν δὲ, τοξότωι! εἰς μυρίος, καὶ 

ἱπποτοξόται εἰς διςχιλίες" καὶ ὙὝ ρχάνιοι δὲ πεζάς τε ὅσϑς ἐδύ- 
νωντο προςεξέπεμψαν; καὶ ἱππέως προσεπλήρωσων εἰς διςχιλί- 
ὡς᾿ τὸ γὼρ πρόσθεν κατωλελειμμένοι ἦσαν πλείδς οἶχοι αὐτῶν 
ἱππεῖς, ὅτι οἱ Καδόσιοι χαὶ οἱ Σάχοωι τῶν ᾿Ασσυρίων πολέμιοι 
ἦσαν. Ὅσον δὲ χρόνον ἐχωθέζετο ὁ Κῦρος ἀμφὶ τὴν περὶ ζὸ 

φρέόριον οἰκονομίαν, τῶν ᾿Ασσυρίων τῶν κωτὼ ταῦτα τὸ χωρία 
᾿ς πχολλοὶ μὲν ἀπῆγον ἵππδς, πολλοὶ δὲ ἀπέφερον ὅπλω, Φος ὅ- 

μενοι ἤδη πάντας τὸς Ζροςχώρες. 
τ ἘΔ δὲ τότο προςέρχεται τῷ Κύρῳ ὁ Ταδάτας, κωὶ λέγει ὅτι 

ἥχοσιν αὐτῷ ἄγγελοι ὡς ὁ ᾿Ασσύριος, ἐπεὶ πύθοιτο τὼ περὶ τῷ 
φρθρίθ, χωλεπῶς τε ἐνέγκοι, κωὶ συσχευάξοιτο ὡς ἐμξ λῶν εἰς 
σὴν αὐτὸ χώραν. Ἢν ὧν ἀφῇς με, ὦ Κῦρε, τὰ τείχη ἂν πειρα- 
θείην διωσῶσαι, τῶν δὲ ἄχλων μείων λόγος. Καὶ ὁ Κῦρος εἷ- 
σεν, Ἢν ἂν ἴης νῦν, πότε ἔσῃ οἴχοι, Καὶ ὁ Γαδάτας εἶπεν, Ἑ:ὶς 
τρίτην δειπνήσω ἐν τῇ ἡμετέρα, Ἢ καὶ τὸν ̓ Ασσύριον, ἔφη, 
οἶει ἐχεῖ ἤδη χαταλήψεσϑαι: Εὖ μὲν ὃν, ἔφη, οἴἶδα᾽ σπεύσει γὼρ 
ὅσῳ σὺ Ὡρόςω" δοχεῖς ἰέναι. ᾿Εγὼ δὲ, ἔφη ὁ Κῦρος, ποζαῖος 
ἂν σὺν τῷ ςρατεύμωτι ἐχεῖσε ἀφικοίμην , Πρὸς τὅτο δὴ ὁ Γα- 
δάτας λέγει, Πολὺ ἤδη, ὦ δέσποτω, ἔχεις τὸ ςράτευμο,, κωὶ ἐκ 
ἂν " δύναιο μεῖον ἢ ἐν ἐξ ἢ ἑπτὸ ἡμέρωις ἐλθεῖν πρὸς τὴν ἐμὴν 

ϑ8οἷ5, ἀθοῖθϑ τ} 6 ϑαρ τ ατγ]ΐ, εἰ δὰ ἀὰο π!ρροϊοχοίαχιῃμ τα} Ἐ}Ἰὰ : εἰ ΗΠ γΥΟΌΠΙῚ 
Ρϑαϊίο5, ησοί ροϊογαηΐ, σφοίοεῖβ δα} 1οἰθη 05 δι βου πὶ : αυτά 116 Πα θυυμ 
δα ἄπο τα] ἐχρίθνουιηΐ ; πάπι ἀογηὶ ἀηίθ πα τη ῖοῦ Θαυϊτα πη ΡαΥ5 γϑ]οΐα 
ογαῖ, αυδὰ (ὐαάτ511} εἰ ϑασοθ Ποβίοβ Αβϑυυϊοῦαμ οββθηί. Αἱ τοΐο 0 [Θ ρογα. 
400 5οάεραί ζΐο Οὐγτι5, αὐ σαϑίθ!  γὸ5. σοηβϑθςπογοι, τα ἢ Αβϑυτόγαμῃ, ααΐ 
᾿η5. ἰοοΐβ εγδηΐ υ]οίηὶ, θαλο5 δ ἀποθθαηΐ, Π..}}} ἀοίδυθθαηΐ ἄγη, απδα 8πὶ 
ΠΗΠΙΠΙΟ5 ΟΠΊΠ65 πιρίμογεηΐ. . 

Αἀ γγὰπι ἀοίπάα δοσϑαϊ (ἰαπαίαβ, εἰ πυηϊϊοϑ δα 56 νϑηΐβϑθ αἱοῖί, φεὶ 
παγτατεπέ, ᾿Αββυτίαη, ροβίθδσιαπι 46 σαβίθο ἰπαὰά 55θῖ, ρταν ον πιοϊοϑίός- 
μ6 ἰ}1556, 5έαιια αὐ ἱπουιβίομοπι ἴῃ ἰρβῖυ5 ασσαίω ἀρτύτη [δοϊοπᾶδπι ρᾶ- 
ΤΆΤΘ, ΟἸΔΙΠΊΟΌΓΘΙΙ 81 τπο, ὔντο, ἀἸ τ] 5615, ἰδ, δαϊξοηι [6 ΥἹ τα! ΟΠ 65 ΘηΪΓ 
ΤῸ ὉΠ Π6 σορίο γα 5 τη ΠΟΓ5 θεῖο. ἘΠῚ Ουυγαβ, 51 ΘΥΡῸ 181 (ἰΒΟΘβΒ6 015, ̓ ΠαΪ, 
αυδηάο {αἰυτιι5 65 ἀοπηὶ ἢ Γοτίίο βαπὸ αἴθ, Ἰηαιΐς (ὑδάαίαϑ, τπθᾷ ἴῃ γϑρίοης 
ὄςρηᾶθο. Αῃ οἱ Αββϑυγίιτη ἰδίῃϊς, αν Οὐγγιίο, οὐ δηβυγαχη [6 απι ἈΓΡΙ ΓΑ 5 Ὁ 
ϑ'8ὲ αυϊάοτη ςοτίὸ 5οῖο, ἰηηυϊ Οαἰαΐαϑ : ἐαπέο πιασὶδ δαὶπὶ [ρα πα], 48- 
το ἕὰι ἃθ 1586 ἰοησ᾽ὰ5 νἱάογ 5. Ὑεγὰμ ὁρο, “θ᾽ οοὶΣ Οὐγτιιθ, 4αοίο αἴθ ουπὶ 
Τρ 5 δὃ ρεγνεηῖγ μοβϑίπι ἢ Αἱ μος γοβροημάθε (ὐα]αία5, ΜάρπαΒ τὰ [8Πι; 
ἀοιπίπο, σορίαθ8. Πα 65, ἤθὸ ᾿οΐογ 8 σπαθὶ αἱ ἀομ οἰ απ πιϊπουΐ αυὰην 50 Χ 

ἃ. Δυκεῖς ἰέναι] ΜΙῸτοίαΒ ἰοαίξ εἶναι, ΜΞ. κοιίο βομἐθηϊάγο οταιοηῖβ πο Ροδβίυϊδληΐο, 
! Βοΐ!. σπεύσει γὰρ ἕως ἔτι πρόσω δοκεῖς ἀπεῖναι. Εἰ} γππιίο, 

οὐ σοπέγὰ οἰοτστισι δ Χορ  αγίητη ἤδοτω, Ὁ Δύναιο μεῖον ἢ, ὅς 6.7 ΌΘΟΒ ἀεῖον ἢ ἀδ 
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οἴκησιν. Σὺ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἄπιθι ὡς τάχιξα᾽ ἐγὼ 
δὲ ὡς ἂν δυνωτὸν ἢ πορεύσομαι. Ὁ μὲν δὴ Γαδάτας ᾧχετο" 
ὁ δὲ Κῦρος συνεκάλεσε πάντως τὸς ἄρχοντας τῶν συμμάχων" 
χωὶ ἤδη πολλοί τε ἐδόχθν χωὶ καλοὶ χαὶ ὠγωθοὶ παρεῖναι" ἐν 
" οἷς δὴ ὁ Κῦρος λέγει τοιάδε" , 

“ἋἸΑνδρες σύμμαχοι, Γαδάτας διέπραξεν ἃ ἐδόκει πᾶσιν 
“ὁ ἡμῖν πολλῇ ἄξιω εἶναι χωὶ ταῦτα; πρὶν κωὶ ὁτιᾶν ὠγχοωθὸν 
κ ὑφ᾽ ἡμῶν παθεῖν. Νῦν δὲ ὁ ᾿Ασσύριος εἰς τὴν χώραν αὐτῷ ἐμ.- 
“δάλλειν ἀγγέλλεται, δηλονότι ἅμα μὲν τιμωρεῖσοι αὐτὸ 
« , ῳ ᾿ ᾿ ΡΟΝ διδὶν ἰδὲ 3} βελόμενος, ὅτι δοχεῖ μέγω βεξλάφθωι ὑπ᾽ αὐτῶ ἅμα ὃ 
«ἴσως χοιὶ ἐκεῖνο ἐννοεῖται, ὡς εἰ οἱ μὲν πρὸς ἡμᾶς ἀφιςάμενοι 
“ μηδὲν ὑπ᾽ ἐκείνο κοκὸν πείσοντωι, οἱ δὲ σὺν ἐκείνῳ ὄντες ὑφ᾽ 
“ ἡμῶν ἀπολᾶνται, ὅτι ὡς τάχιςω ἐδένω εἰχὸς σὸν αὐτῷ βού- 
“ἐλεσῆαι εἶνωι. Νῦν ὃν. ὦ ἄνδρες, κωλόν τι ἄν μοι " δοχϑμεν 
“ σοιῆσοι, εἰ προθύμως ἰ'αδάτῃ βοηθήσωιμεν, ἀνδρὶ εὐεργέτῃ, 
“ χαὶ ἅμω δίκοωιο ποιοῖμεν ἂν, χάριν ἀποδιδόντες" ἀλλὸ μὴν 
“ χωὶ σύμφορον γ᾽ ἂν, ὡς ἐγώ δοχῶ, πρώττοιμεν ἡμῖν αὐτοῖς. 
“ἢ γὰρ πᾶσι Φωινοίμεθω τὰς μὲν κακῶς ποιδντας νικῶν πει- 
“ ρώμενοι κωχῶς ποιϑντες, τὸς δ᾽ εὐεργετθντως ἀγαθοῖς ὑπερ- 
“(ςαλλόμενοι, εἰχὸς ἐξ τῶν τοιότων Φίλθς μὲν ἡμῖν πολλὸς 

βϑρίέῃινε αἴθυαμ 5ραῖϊο Ρροσνθηῖγθ, Τὰ ογρο, ἱηαυϊ Οὐνχαβ, οὺ φαὰπι (ΕἸ 6Υ- 
Υἱπχὸ ΡΥ ΟΙβοιΟΥ : ΘΡῸ ΡῥΓῸ νἱγιθιὶβ ᾿6Υ λοίαη. Ἐβοθϑϑὶς ρίαν Οδααίδβ : 
ΟΥντὰβ ηΐθη ΟΠΊΠ65 ΒΟΟΙΟΤμ. ὈΥΪΠΟΙΡ65 σοηνοΟδν] ς δὲ τη}}}Π] 1ᾶπὶ ἃς ΡΓ:- 
ΟἸατ ἐουιέβημδ τὶ νἹ ἀθραηΐαῦ ἀάδθ5δα: ἀρια Ἐποβ δἀδθὸ ἰαίθιη ογαϊοηθπὶ 
παρα Ογυῖ : 

“« ΡῬεγίδοι: θᾶ, 5061], (ἀδαΐαβ, ἡτ1ὲ8. ΠΟΡῚ5. ΟὨληΐθιι5. πηᾶρῊΪ φοϑ δ Π61. 
" νἀ θραηίαν : οἵ αὐϊάθαι με ὰβ ααδη αἰϊο ἃ ΠΟθῚ5 Ὀθποβοῖο οββϑὲ δαίθείιβ. 
“Ναηο νογὸ Ἀβϑυυθ5 ἢ {165 6] 15 ᾿ποιι ΓΒ οηθια ἴθ σοΘγΘ Ὠπη δία», 48] Ὠἰπηὶ- 
(ἐ γὰπι ϑδάθηι νυἱδ ορογᾶ βιρρ ϊοῖααι ἀθ θεὸ ΒΌΠΊΘΓΟ, ργορίογθὴ αιϊὸ(ὶ πηλσττιπι 
ἐέ 858 8ἃ0 60 ἀθιγ θη} ΔΟΟΘΡΪ556 ρυϊοθῖ: οἱ ἰυ ἃ ἰογίαββὶ5. ϑεϊατα ςορὶἰαΐ, 51 
ἐς ὨΠ1] 6Χ ᾿ρ50 τχηᾺ }} 115 δοοϊάαξ, αὶ δα πο5 ἀθβεϊαηΐ, οἱ 4} σατη ᾿ρ50 βίας 
ἐς ἃ ΠΟὈ15 ἀο᾽θδηΐαν, μα. 6558 ογθαϊπι, ὈΓΟΥ ββίηιο ἰθιη ΟΓῈ 5ΘΟΙ ΠῚ ν61}6 βίδγο 
“ἐ ηθῃλίηθηι. «([08ἃπ| ΘΥΡΌ, Υἱγῖ, θγϑοΙάγαμῃ αυϊἀἀαγῃ ἰδ οοῦθ ν᾽ ΘΒ: λιν, 51 8]8- 
ἐκ οΥθι5. ΘΠ Π}15 Ορο (ἀδάαἴςο ἰυ]ουἸπλὰ5, πουαϊπὶ θο πὸ ἐδ ποδὲδ ῬΥΟυπθγθηίι: 
ἐέ ρὲ. γιβιδ 5 πιὰ} (ΘΟ ο Πγ115, βὶ σταιαιη γϑίδγαπιιβ : δὲ νοχὸ διϊαγη, πιθᾷ 56ῃ- 
“ἐ τρηϊϊᾶ, γϑριιβ ΠΟβίυ5 γϑοῖ ὃ σομβα θυ ηι5. ΝᾺΠΙ δὶ ΠῸΣ μαΐδηι οὐμῃ θι8 
(ἐ ρῃτὶ νἹ ἀθίμημν, αὐ Θο5, 4αὶ πο5 ἱρά πηΐ, Ἰἀθηάο νἱποθηητιδ, οἱ θθ πὸ πη6- 
“ἐ χρῃηΐθ8. ὈΘΠΘΗ͂ΟΙ5 ΒΕ ΘΥΘΓΏΙΙΒ : σΟηβθηϊδπθιπι 6ϑβί, (1015 ΘΧ ΟΒΙ1515 [ΕΓ ΕΠῚ 

βιηξ ἰπ οὐϊξ, Εἴον. οἱ «ἡἸὰ. αδγο ποίαϑ ἃ Οἷς δὴ] Ἑαϊίο Βέαρμδῃίδηδ, οἷς δὲ, ΟΡ6- 
118, ϑαϑροοίο Ἰθοϊομἶβ ᾿πμάϊοοβ, ἀρ ηχόγα ταγαμη, αἴ ΟΡΊΠοΊ, υἱῖῖο, 
Β ΟΡ ΠΔη5 οἱ Γιοιποϊανια8. Ἐπδ5 νουὸ θσχ- Ὀζ Μοῖ δοκῦμεν} Τὰ ΓΟροβαΐηλι5 εχ Μϑίο 
μἰθοηΐ δἀβίγυϊηίψας Μ 5. ΒΟ]. οαϊ!, ΕἸοη. Βοάϊ. αἀδερυ!απίθ ϑίθρῃδηο, εὐ δἀπποηθη- 
οὐ Θ΄αὐγιεϊδὲ νοτβῖο.. Ζογαγας ατιΐθηι, ἢ- ἴδ ᾿ρβὰ οὐδ ! ΟῊἿβ βου, Ηβοΐθπαβ θα! πη, 
παῖ. 10. 3. Ἰορὶῳ Οὐκ ἂν δύναιο. ἀπεκρίνατο, μοὶ δοκῷ. 

λέστοτα. εἴ μὴ ἂν ΕΣ ἢ ἑπτὰ. Ἀ Ὁ 
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-ς βάλεσϑαι γίγνεσϑαι, ἐχθρὸν δὲ μηδένω ἐπιθυμεῖν εἶνοι" εἰ 
“δὲ ἀμελῆσαι δόξαιμεν Ταδάτα, πρὸς τῶν ϑεῶν ποίοις λόγοις 

« ἄχλος πείθοιμιεν ἂν χωρίζεσ)γαί τι ἡμῖν; πῶς δ᾽ ἂν τοὶ- 
ἐς μῶμεν ἡμᾶς αὐτὸς ἐπαινεῖν τῶς δ᾽ ἂν ᾿ἀντιολέψαι τὶς 
“ἡμῶν δύνωιτο Γωδάτῳ; εἰ ἡττώμεθα, οὐτῦ εὖ ποιᾶντος, τοσο- 
“ (δὲ ὄντες, ἑνὸς ἄνδρος, χαὶ τότε ὅτω διωχειμένθ ᾿ Ὁ μὲν. 
ὧν ὅτως εἶπεν" οἱ δὲ πάντες συνεπήνον ἰσχυρῶς ταῦτο ποιεῖν. 

᾽ἼἌγετε τοίνυν, ἔφη, ἐπείτερ κοὶ ὑμῖν συνδοκεῖ ταῦτα; ἐπὶ μὲν 
᾿ τοῖς ὑποζυγίοις κωὶ ὀχήμασι καταλείπωμεν ἔχωστοι τὸς μετὰ 

φότων ἐπιτηδειογάτος πορεύεσγαι. Γωξρύας δὲ ἡμῖν ἀρχέτω 
αὐτῶν, καὶ ἡγείσϑω αὐτοῖς" χωὶ γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος, καὶ τἄλλο 
ἱχωνός" ἡμεῖς δὲ, ἔφη, σὺν ἵπποις τοῖς δυνατωτάτοις χαὶ ἀν- 
δράώσι πορευώμεθα, τὸ ἐπιτὴδειω τριῶν ἡμερῶν λαβόντες" ὅσῳ 

᾿ ἂν χεοφότερον συσκευωξζώμεθο, καὶ εὐτελέςερον, τοσότῳ τὰς 
ἐπιόσας ἡμέρως ἥδιον ἂν ἀριφήσομιέν τε κωὶ δειπνήσομεν καὶ 
χκοθευδήσομεν. Νῦν δ᾽, ἔφη, πορευώμεθο, ὧδε Πρῶτον μὲν 
ἄγε σὺ Χρυσάντα τὸς ϑωρωχοφόρος, (ἐπεὶ ὁμαλή τε καὶ πλα- 
φεῖα, ἡ ὁδός ἐς!) τὸς ταξιώρχες ἔχων ἐν μετώπῳ πάντας" ἣ δὲ 
τάξις ἑχάςη ἐφ᾽ ἑνὸς ἴτω" ἀθρόοι γὼρ ὄντες, καὶ τάχιξα χαὶ 
ἀσφαλέςατω ἂν πορευοίμεθω. '“Γότϑ δὲ ἕνεχα, ἔφη, τὸς ϑωρα- 
χοφόρως κελεύω ἡγεῖσθαι, ὅτι 'τῦτο βαρύτατόν ἐς! τὸ ςρατεύμα- 
τος. Τῷ δὲ βαρυτάτε ἡγεμένο, ἀνάγκη ῥᾳδίως ἕπεσγαι " πάν- 

τε αΐ χῈΪτἰ 56 τι0 015 ϑιηϊοοβ αὐβευὶθὶ να πί, εἴ Προ ΠΤ ΟΠ 6586. Θαρίαῖ: 
“ἐ κ'ὶπ Οδἀδίδην πορἝσογα ν᾽ ἀθαμηιν, φαΐ θυ5 νυ 5, Ῥ6. 605 ἐρηηιογξαἶο8, 4}115 
ἐΕ ρου Βου ηη15, αἵ ΠΟΌΪ5 στα  Ποθηίυγ δἰ αυϊὰ ἢ αι ἠοβηγθί ᾿ρ505 δι ἀθδγηι5 
“Ἰαυάαγο ἢ αἱ Ροβδὶς αἰϊαυβ Ποβίγίιην σογὰμη ἰητπθυὶ (ἀδάαίαῃ), 51 80 60 
“ Βοηδῇς 5, ἰοΐ ποηῖρο ἔρβὲ στο, ἅη0 Ὁ Ὠοπληθ, δύσι [1 αὶ 511 ἴῃ 
“ξ ρίαἴιι, ΒΌρΘΓΟΠΊΩΓ ἢ} Ἐ ἤπης τηοάσμη αἰχὶς Οὐχ: δἄσιθ σοηβθηβογαης ᾿ 
ὉΠΊΠΟΒ 8ΟΙΙΙΘΥ 6556 (Δ ο] η68. ν 

Ἀρῖτθ Ἰρίξαγ, ἱπαυῖῖ, αιαμμἀὃὺ πεθο νοῦ 5 απ ρἰασοηΐ, ΓΟ] ηααάηηι5 ἀραὰ 
ἡυμποηία δὲ ψοπἴσυϊα, 4] αυδτῃ τηαχιηγὸ β[ηΐ αἀ ᾿ἴ6Υ οατα ἢ15 [Δοἰοηάπηι 140- 
πϑῖ : Οὐ ΌΓΥΑ5 [15 ργφοίδοξιβ 5ϊῖ, εόβαιθ ρυςθοθάαί : δβί ΘΏΪ πὰ ΡΟΥΪΓα5 {ΠΠΘΓΆΓΩ, 
οἵ αὖ ψηκρυῖα αἴϊα ἰάοΠΘΙ5 : ἤοφ, αἷΐ, σαπη νά] ΘΠ Ἰ551Π|15. {πὶ Θ4 5 πη νἹγὶ5, 
ὑτῖαπι ἀἴσγιιπ) σφοιηπηθαίῃ Ἰηδίγιοι!, ρουρατηιβ ἢ αυδηΐο δυΐοηι ἰον ὰσ οἱ ν]]]ὼς 
Ἐ08. ΟΠΡΓΑΨΕΓΙ ΠΊ15, (ἀηΐο 5 πο 1115. ἤΐδοθ ἀἰθθιιβ ργοωϊηιὶς ἡασαπαϊὼὰ5. οἱ 
ὈΓΆΠΘΙΤΙ, ΕΓ σοσπδία1, οἱ ἀογὨ τ] βηιι5. Νιιης νογὸ, Πα], ᾿ου ἢος πιο 
ἘΠΕ σά τηι5 : Ῥτϊπγὺπι τὰ ΟΠ γγϑαηΐα {Ππογασαίοβ. ἀποϊίο, (ᾳυαπαὸ ρ᾽απα εἴ 
ἰᾳΐα, Υἱᾶ 650} ξοϊογίυπι ργοίδοι 5. ὁπηηΐθιις ἱπ ἤΌπίθ οΟηβί 15: οἵ ΘΟ ΠΟΥ 5 
ἀΠΈΒ 06 86 [τὰ ργοσοάϊίο, υἱἱ 5ἰπρι]! 5ἰπρι!ς βιιοσθάαηι : αυΐρρα οοηίοτιῖ, δὲ 
οοἰογτι πιὸ ΘῈ {απ |5οϊ πιὸ ἴον (δοθγίηι9. Ηᾷςο ἀ6 σαιδᾶ (πΠογασαΐοσ ρυζοῖγο. [1 
60, αμόα σχθγοϊτῦ θα ΡῸΥΒ5 5: πγαχί πηὸ σγανίς, Οὐγαν 5βίηνα νογὸ 581 ργξθ- 

ἃ ἸΙάντα τὰ ϑᾶττον, ὅκο,] ΘΟ Οὗ Προ εἶν τὰ ἐλάττονα γοὶ ἐλάσσονα, οοηϑυϊ Ἰμοιποῖανὶ- 

δἰσανα; γογρο, ἐσχίιπη ϑηΐοπι ὁπ560, πάντ. τῷ, ἘΠ ΠοΟ “πἰάοην τποάο ἴῃ ΑἸ , Εἴον 
2 τῷ ᾽ 
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το τὼ “ϑᾶττον ἰόντα ὅτων δὲ τὸ τάχιξον ἡγῆται ἐν νυχτὶ͵ 
ἐδέν ἐξι αυμαξςὸν χωὶ διασπᾶσϑγαι τὰ ςρωτεύματοα" τὸ γὰρ 
προτωχθὲν ἀποδιδράσκει. Ἐπὶ δὲ τότοις, ἔφη, ᾿Αρτάξαξος 
σὸς ἹΠερσῶν πελταφζὰς χαὶ τοξότως ἀγέτω ἐπὶ δ σότοις 
᾿Ανδρωμίας ὁ Μῆδος, τὸ Μήδων πεζικόν' ἐπὶ δὲ τότοις, 
Ἔμξας τὸ ᾿Αρμενίων πεζικόν' ἐπὶ δὲ τότοις, ᾿Αρτόχας ὝΡ- 
χωνίϑς᾽ ἐπὶ δὲ τότοις, Θαμξράδας τὸ Σακῶν πεζικόν" ἐπὶ 
δὲ τότοις, Δαμάτας Κοαδεσίες. ᾿Αγόντων δὲ καὶ ὅτοι πάντες, 
ἐν μετώπῳ μὲν τὸς ταξιάρχος ἔχοντες, δεξιὸς δὲ τὸς πελτα- 
σὰς, ἀριςερὸς δὲ τὸς τοξότας τὸ ἑαυτῶν " πλαισίθ' ὅτω γὼρ 
πορευόμενοι. κωὶ εὐχρηςότεροι γίγνοντωι. Ἐπὶ δὲ τότοις, ἔφη, 
οἱ σχευοφόροι πάντων ἑπέσ)γωσαν" οἱ δὲ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπ:- 
μελείσϑωσαν πάντων, ὅπως ἂν συνεσχευασμένοι τε ὦσι “άντα 
πρὶν χαθεύδειν, καὶ πρωὶ σὺν τοῖς σκεύεσι ωρῶσιν εἰς τὴν τεταγ- 
μένην χώρων, καὶ ὅπως κοσμίως ἕπωντωι. πὶ δὲ τοῖς σχευο- 
Φόροις, ἔφη, τὸς Τ]έρσὰας ἱππέας Μαδάτας ὁ Πέρσης ἀγέτω, 
ἔχων χαὶ ὅτος τὸς ἑκατοντάρχους τῶν ἱππέων ἐν μετώπῳ" ὁ δ᾽ 
ἑχωτόνταρχος τὴν τάξιν ἀγέτω εἰς ἕνω, ὥςπερ οἱ πέζαρχοι. Ἐπὶ 
δὲ τότοις Ῥαμξάχας ὁ Μῆδος ὡςαύτως τὸς ἑαυτῷ ἱππέας" ἐπὶ 
δὲ τότοις σὺ, ὦ Τιγράνη, τὸ σαυτὸ ἱππικόν χαὶ οἱ ἄλλο; δ᾽ 
ἵππαρχοι, μεθ᾽ ὧν ἕχαςος ἀφίκετο τρὸς ἡμᾶς: Ὁ ἐπὶ τότοις 

οαηΐ, [α ΟἸΠΠτὶβ ΟΥ Πα ΒΘ] δ ηζα} ΠΘΟΘ556 Θβί, ας Ἔχρθαϊοτγα βαπί : οἂπι νοῸ 
Ρδ15 δχρϑα!βϑιηγα ηοοία ᾿Γϑοθαΐ, ΠῊΪΓΠῚ ΠΟῊ δϑὶ αἶνθ!! οορίαβ: [ἢ ΘηΪπὶ 
αυοα ΡΥϊπηᾷ οϑὲ 'ἴπ δοὶο δυΐαρὶς. Ῥοβί Πο5, αἰΐ, Αὐίαραζιιβ Ῥευβαβ, αἱ ρεὶ- 
[αδίϑο βυηΐ εἴ ΒΔρΊ 871}, ἀπισαΐ : ροϑί δὺ5 Ἀπαγαμηΐαβ Μίθαιιβ, ροαϊίαίαμη Μο- 
ἥἸσιμη : ροβί 608, ρϑαϊίαίιιπ Αὐτηθηϊογιη, ΕΩθᾶ8: ροβὲ θοϑ, Αὐτυοῃαβ : 
Ἠγτοδηΐοβ : ροβί θο5, ΤΠαπργααβ ροαϊαίιμη ϑασαγαχη : μοβί 605, Πϑατηδΐας 
Οδάιιδῖοβ. Αἴαιθ οι η65 ἢϊ 5ῖ5 ἀποδηΐ, αἱ σοἰπογίϊατη. ᾿Γεθίδοίοβ. ἴῃ ἔτοηΐθ 
Παθθαηΐ, ΡΟ! αβίαϑ 86. ἀοχίγα πη, δ ᾿ϑονὰπι ἈΡΊΉΪηΪβ 51 ϑδρι ἈΥΪΟ5 : ΔΙῚ 5] 
ἴινος τηοᾶο ἱποραδηΐ, οἰϊαπι ραγδίογο5 4αθη θὲ δα ἀϑαπὶ Γπθυϊηΐ, οβί ἢοβ, 
ἸΠ6α1, ο]Οηο5 οὶ ἐπιροαϊηιοη ἐδ οὐηϊα ϑθαπδηΐωῦ : δογίμησιθ ᾿γϑθίδοςὶ 
ἄθπί ορϑγδμῃ τυ ΟΙΏΠΘ5 νᾶϑ88ἃ Ὁπηηΐα βαγοϊ πάβα 6 σΟἸ]]Πἰσαηΐ ΡΥ οἱ σοι ροηδηΐ, 
ατιὰ μι 5οιηπιιηὶ σαρίδηΐ, 86 πη! οἰ πη ἱρθαϊ μηθητβ δα Ἰοσαπι σοΟηβεϊ απ 
ἀαβιηΐ, οἱ σοῃηροβιτὃ βοαιδηΐαν,. Ῥοβί οδίοηββ, ἰῃαυ, ῬΈυβα5 θαυῖοβ Μδαᾶ- 
ἴα5. Ῥουβὰ αἀπραΐ, οἱ 15 ϑίϊδ μη σθηϊαυοποβ δαυϊζαχμ ἴῃ ἰγοηΐθ παρθαΐ : οθηίασίο 
ἁυιΐοιη φιὶἠοὲ σοογίθαι ἀποαῖ βἰηρῚ ]ατπι, ρουϊηάθ αἴαιθ ρΡϑαϊίαπι ργεοίδοί 
Ζαοϊιωιξ. Ῥοβὲ ο5. Βαιῆραοαβ Μοάι5 δαυϊίθϑ ἰάθη ϑὰοβ : εἴ ροβί 605, ἔτ, 
᾿ΓΊρτδη 68, ἰπὰ8 Θα ΙΘβίγο5 σΟρ 5 : οἱ εἰοίμαϊ γοϊϊααϊ θέαν δαυϊζαπι ρνϑίδοι! 
ποαπέ θο8, οὔτα ἡυῖθιι5 αα ποὸ5 ἥιίβαιθ νϑηϊῇ : μοϑὲ πῸ5 νΟ5, ϑδδδρ, ἀποῖίο : 

ἰοριίαν. Νοὸβ. ΜΙδὲὶ Βοάὶ. Βίθρμδηι, οαϊ, Βοάϊ. δἀϊομίϑααα ἴοι. ὅἀ 6, απ 6Χ δά- 
«ἡ, Ἑίονι. αἰλανύιθιαχο ἤάθιη βϑοῦτὶ βυμνβ. τηοηϊία Βίθρμδηὶ δὶς σοβου ρβι μὰ : οἂπὶ 

ἃ Πλαισίν"} 1 λαίσεον αυϊα 58, ἀοσοὈϊ: [.- ρῥυϊὰβ ἴῃ οχηηΐθι5 ἤδγὰ δα Ἰοσδγοίαγ, ἐπὶ 
δὲ υοοϑἢ, καἰ. ΄ τότοις "ἃ ἄγετε. ΤιΘῸΠοἸανὰᾺ 6 Χ ἶδτο Βυ- 

Ὁ Βτὶ τότοις Σάκαι, ὅς ο,1 Τὰ ἐχ 5 ἀοηςξὶ αἰϊατη ἰδοοποιν αὐΐετγξ ΠΡΟ άΐααε ; 
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Σάχαι ἄγετε" ἔσχατοι δ᾽ ὥςπερ ἦλθον Ἰζαδόσιοι ἀγόντων ςρά- 
φευμα" " σὺ δὲ ὁ ὄγων αὐτὸς ἐπιμελϑ, τὸ νῦν εἶναι, πάντων τῶν 
ὄπισϑεν, χαὶ μηδένα ἔω ὕςερον τῶν σῶν ἱππέων γίγνεσϑαι. 
Ἐσιμελεῖσϑε δὲ τῇ σιωπῇ πορεύεσϑοαι οἵ τε ἄρχοντες κωὶ α!άν- 
σες οἱ σωφρονὸντες" διὼ γὼρ τῶν ὥτων ἐν τῆ νυχτὶ ἀνάγχη μᾶλ- 
λον ἢ διὼ τῶν ὀφθαλμῶν ἕχκωςα καὶ αἰσϑάνεσγαι χωὶ πράτ- 
τεσ αι" χαὶ τὸ ταρωχβθῆνωι δ᾽ ἐν νυχτὶ πολὺ μεϊζὸν ἐς, πρῶγ- 
α ἢ ἐν τῇ ἡμέρῳ, καὶ δυςκαταςζατώτερον᾽ ὃ ἕνεχω ἥ τε σιωπὴ 

ἸΝδου υπτία, χωὶ ἡ τάξις διωφυλαχτέα. Τὰς δὲ νυχτερινὼς, ἔφη, 
φυλακὰς, ὅταν μέλλητε νυχτὸς ἐξαναςήσεσγαι, αἰεὶ χρὴ ὡς 
βραχυτάτας καὶ ὡς πλείξζας ποιεῖσθαι, ὡς μηδένο, ἡ ἐν τῇ 
φυλαχῇ ἀγρυπνία πολλὴ ὅσα λυμαίνηται ἐν τῇ πορείῳ" ἡνίχα 
δ᾽ ἂν ὥρα ἦ πορεύεσθαι, σημαίνειν τῷ κέρατι. Ὕ μεῖς δὲ ἔχον- 
σες ἃ δεῖ ἕχαςον, πάρες: εἰς τὴν ἐπὶ Βαξυλῶνος ὁδόν" ὃ" ὁ δὲ. 
ὁρμώμενος, ἀεὶ τῷ κατ᾿ ἐρὼν παρεγγυάτω ἕπεσθαι. 
Ἔχ τότϑ δὴ ὥχοντο ἐπὶ τὰς σκηνὼς, καὶ ἅμω ἀπιόντες διε- 

λέγοντο πρὸς ἀλλήλδς-. “ ὡς μνημονικὸς ὁ Κῦρος, ὁπόσοις συ- 

υἰτηὶ αασπιαατηοα ἂπι νοπογαηΐ, ᾿ὰ διαὶ οορὶαβ ἀπσδηΐ, (ὐδάμο!! : τά ιθ΄ 
δογ ἀποίοῦ βίυμαϊοβὸ ουγατη σοτϊίο, ἴῃ ἢος ΘΙ άἀθιὴ ἰθιροῦθ, οπηηϊπηι 4} 
ῬοΟβίγθιηο βυηϊΐ ἔῃ ἀρτηΐη6, ΠΘα0}6 ρου ἰο αὐ αυ]Βαπδιη ἔπ05 βθαιδίαν Θα]- 
ἴε5, αῖθ νεγὸ δἰϊδπν ορεγαπὶ νῸβ8 ρυϑοίδοιὶ, οἵ οημθβ 4] 58 ρ 1115, υἵ σὰ ΠῚ 
311ϑΘητῖο ργορτθαϊϑιηΐηὶ : ααΐρρο ποσίῃ τηΔρ]5 υγῖθιιΒ αἰιὰπ) ΟΟ1}}15 51: ΡἼ.]8 [ΠῚ 
ῬΕΓΟΙ͂ΡΙ ἴὰτ δρὶ ορουίδί : απ δὲ ταῦ] πη} ΟΥ5 ΓῈ5 δβϑί ὩΘΡΌΪῚ βθάδαϊάααθ 
ΑἸ ΟΠ ΠΟΥ, 51 ποοία ρουίαγθϑίίο ἱποιάαΐ, αυὰπι Ἰηογάϊα : Ια ΡΓΟΡΙοΓ οἱ 5116η- 
απ ἐθπουΐ, οἵ οὐ ἀϊη65 5ουνΥ] ὭΘΟΘ556 οϑί. Νοοίυγηεθ νογὸ χοῦ ῖδθ, ἰπααϊ, 
αυοίϊο5 ποσία ἐαξίγα νΟὈ 5 ἐγαηΐ τηονοηα, 56 ΠΊΡΟΥ αυᾶτη Ὀγαν 551Π186 σΟη511- 
τυσπάς Ξυπὲ οἱ γθαπθηΐεβ ἢ πὸ ΟἿ νἹρΊ 96. 1 ΘΧΟΙΙ15, 51] αἰ ΠΟ Ὸ 5. 5ιηΐ, 
ἴῃ ᾿ππογα ποσθδηΐ : οὐμ δυΐθπι ΡΥ οἰβοθηαὶ ἰθιαριι5 οΥὶΐ, οογῆϊι ΒΙρηθ μη 6ϑΐ 
ἀαπάσμη, 5 ἀδηΐψιιο γθθιιβ 115, 4185 ααθιηαιιθ μάρογα ορογίεϊ, Ἰηϑέμιοι, 
δὰ »ἱῆπὶ ΒΑ] οπθι νογβϑὺὰβ ἐπεμπάαην ἃ ἀοβίθ : πα ϊβημ!5. απΐθην ΡγΟρΥΘαΪ 
ςερθηῖξ, βθιηρογ ἂ ἱεΓρῸ ἐέε7 ἐαοϊοπέοπι δα βοαυθπάσηη Βογίθίαν. 

ἀδπη πάθος ἰθαπί δά ἰαθογπδειία, οἱ ἰηΐοσ θιιηάιη ΘΟ] ΠΟ ιθδηΐιν 
ἸΠΊΟΥ 856, αηαπίιΠ, τπθτηουἹἢ να]ογοὶ ὕνγιβ, αυὰτα. τηυ]ίοβ αὐ οἤοϊὶ ππονα 

- 

χα Γατη ἤδηο : ἐπὶ δὲ τάτοις Σάκαι ἀγέτωσαν. 
Αὐ Πιαά ἄγετε ἴὰτη οϑίογογατη ΠΙὈγογα τα 
[πη ὙΘΓΒίΟΠπ) Ὑαίιϑίαγυτη διοίοτγιαΐθ 
5. ΔΌΪ αι 6ϑί. 

ἃ. Σὺ δὲ ὁ ἄγων, ὅ.α5.} Ἑάϊέ, Εΐον. εἰ «Π]ὰ. 
Θχβθδηί ---- Καδόσιοι ἰόντων. ᾿Αλκεῦνα᾽ σὺ 
δὴ, ὅκα. αἱ 5[ξ ᾿Αλκεῦνα, σὺ δὲ, ὅς ο. Ῥγο σὺ δὲ, 
ὦ ᾿Αλκεῦνα, ὅχο, δοὰ πὸο5 Μϑίχμῃ Βοίϊ. 
οὐϊ. Εἰοπ. εἰ ιορμαπύτη, 4υἱ τεοθρίδτα 
Ῥτοθαΐ βογίρίσγαχω, βαααὶ τη] υἱτα 5. 

Ὁ Ὁ δὲ ὁρμώμενος, ὅκς.} Ἑάϊέίο ΕἾον. ἀαί, 
Ὃ δὲ ὁρμώμενος ἀεὶ τῷ κατ᾽ ἐρὰν ἐγγητάτω (τη δ 1- 

. Ῥτοσυ 010, ῬΙῸ ἐγγυτάτῳ) ἱπέσθω, 

Θυδηὴ ᾿θοίϊοηθτη, ἴῃ ᾿ἰῦγο Βαάθηβὶ γαρου- 
ἴα, Βδααϊΐαν (ὐδιλθγαυῖ8. Αὐ βουϊρίθγαμι 
Θϑ1η, 4υδηη 86 {1 ϑαμηι5, ΜΙ. ΒΟΑ]. δάϊι. 
«ἤ]ὰ. ᾿ϑίορ!ι.. Εἴοη. αἰϊοαθθ γορυϑϑοηΐδηϊ : 
ηἶβὶ φιδά ἴῃ «πιῶ γοουϊα δὴ Ῥοϑὲ ἕπεσθαι 
Ἰερσαίαν. 

ο΄Ὡς μνημονικὸς ὃ, ὅκ 6.1 Τὴ Ὠα]ὰ5 Ἰοοὶ 6Χ- 
ΡΙΙοαοη6. 86. πὰπα ρᾶγυτ Θχοιοαθγαηΐ 
τηΐθυργοίοϑ : ἀσχη 4}}1 αἰϊατν Ὠουῖιπὶ γΘγθῸ- 
ΓΌΠΩ, ὁπόσοις συνέταττε, πῶς ὄνομάζων ἐνετέλλε- 

το, βίο αγϑιη βεααοπάδηι ριυ(ἅγαηΐί, Οδ- 
ἸηΘ ΑΓ 18 ἰἰὰ νον, οσ. φιά οὐὐην αἰαυυίνυι8 
ε58ε1 οοπιϑιἡμετιάιηι, συιὰπι ὑΥασοίαγὰὲ πυαγμς» 
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γέταττε, πῶς ὀνομάζων ἐνετέλλετο. ὋὧὉ δὲ Κῦρος ἐπιμελείᾳ 
σῶτο ἐποίει" πάνυ γὼρ αὐτῳ ϑαυμαςὸν ἐδόκει εἶναι, εἰ οἱ μὲν 
βάναυσοι ἴσασι, τῆς ἑαυτᾶ τέχνης ἕχαςος τῶν ἐργωλείων τὼ 
ὀνόματα, καὶ ἰωτρὸς δὲ οἷδε χαὶ τῶν ὀργάνων χαὶ τῶν φωρμᾶά- 
χων οἷς χρῆται πάντων τὼ ὀνόμωτα" " ὁ δὲ ςρωτηγὸς ὕτως ἠλί- 
θιος ἔσοιτο, ὥςζε ἐκ εἴσετω! τῶν ὑφ᾽ αὐτὸν ἡγεμόνων τὼ ὀνόμα- 
τὰ, οἷς ἀνάγκη ἐςὶν αὐτῷ ὀργάνοις χρῆσθαι, κωὶ ὅταν προκχα- 
σαλαζεῖν τι βόληται, καὶ ὅταν φυλάξαι, κωὶ ὅταν ϑαῤῥῦναι, 
χαὶ ὅτων φοξῆσαι. Καὶ ὅταν τιμῆσαι δέ ποτε τινὰ βόλοιτο. 
πρέπον αὐτῷ ἐδόκει εἶναι! ὀνομαςὶ προςωγορεύεν. ᾿Ἑὐδόχκων δὲ 
αὐτῷ οἱ γιγνώσχεσθωι δοχᾶντες ὑπὸ τὸ ἄρχοντος καὶ τῷ χα- 
λόν τι ἢ σοιῶντες ὁρῶσθοωι μᾶλλον ὀρέγεσθαί, καὶ τῷ αἰσχρόν 

ἱηδίγιιογοῖ, 40 τηοάο ποπιϊηαίϊτη ἀρ! } 15 δεῖς ρΡεροίροτοί, Αἱ Ογτις ἢος 
βἰυαϊοκὸ οἰοθαΐ : παπὶ οἱ ρογαιὰπιη παϊΓ πὶ νἱθθαΐαν, δογπῃ αἱ βου ἀα5 
δχϑυσθηΐ δτίθβ, ἔθη γῈ βξθ ΠΌΘΠΊΘΙ6 ἈΓΓ5 ἐηϑίχαχηθηΐοσαν Δα ρο Πα 065, οἱ 
γηθάϊοο φυοαμδ τὰπῈ ἸΏΒ ΓαΓ Θηἴογαγα. ἐπὶ τιθα Ἰσατθηϊογιμη οὐμηΐαπιν 41 θ05 
αἴϊταγ, ποία 6586. ΠΟΙΏΪΠᾶ  ἱπηρθγαΐογοι νϑγὸ ἴα 510 Δ ηὶ 6586, αὐ ἀπιοαπι 
51 58 ποιηΐηδ Ἰσῃογατρῖ, αυ θιι5. Οἱ Τὰ Πα Δ ΠῚ ΠΒ ΓΙΙΊΘΠ ΙΒ ΠΘΟΘβϑασὶὸ δββϑῦ 
υἱοηάμπ, εἴ οἂπι χυϊά Θσσιρᾶζο, δὲ οὰτη ουδίοαϊτο, δὲ οτα αἰϊᾳιῖδιεβ ἀμίπηος 
δαάοτγο, οἱ οἂπι ἰθύγεσο νθ}]οῖ. (Δ υΪμθε αν 51 ααθπι Ποδοτα δάβοοιο δἰααδη- 
(0 νϑ]]οὶ, οἱ ἀβοούαπι 6586 νυ] θαι, οἱ ποιηίπϑίπη ἤδθς Θοπιρθ ἰαγεί. 
Ῥγειογθὰ Θχ ΙΕ πιαθαῖ, 605, 41] 56. ρυΪΠΟΙρὶ Ὠοΐο5. 6586 ὩΥὈΙ ΓΑΥΘΏ αν, ἔα τὰ Πιᾶ- 
σὶθ Ἔχρείοσθ, υἱ ργεοίάσαμι ἃ σογθηΐθβ σοηβριοογθηξαγ, ἰὰπη βιαἀϊοβὸ 

τ γεῖ, ποηυῖα σοηυπεηιογιδ. ΓΘ Ποϊαν 8, 
δὲ φυϊά οὗν αἰϊᾳιῆθιι5 6858οὲ οογυϑὲϊ ἐτιεγΖιι})}, 
ψιο ηιοίο ποηυϊηιαϊϊην, αἀρεἰϊαϊὶ8 διυὶ5 ῬΥαρί- 
Ῥεγεῖ. ῬὨΜΘΙΡΏ5, φιιοῖ ἐπιδέγοϊξ ! αιιοηλο- 
4 ποηνηναίζηι ργαοερὶὶ ' ΟΑΘΌΤΙΘΙΙ 5, φιρᾶνη 
ηγυϊο5 ἀθηοὸ ἐδηιροῦῈ ἐμηιϑιγιῖξ; τὐὐ δἰγιρ υυϊ8 
βίγριία τπωπἀαυϊξ, μέδηιιε ποριῖπιε ἀρρεἰἰαίϊ5. 
Ἐρο δυίθηῃ Βίθρῃδῃο ϑάἀβθηίου ; αὶ ὨΟῺ 
Ὦφο ἰδηζὰμλ γογθα, ὁπόσοις συνέταττε, πῶς 
ὀνομάζων ἐνετέλλετο, 5684 1116 οἰϊαπι, ὡς μνημο- 
νικὸς ὁ Κῦρος, 510 ἅΠο0 ΤῃΘΙηΌγο ᾿ηοϊπἀδηα 
Ρυϊαΐ : υἱὐ ἀϊοαΐαν (σοῦ βαηΐ 5[ΘΡἢ ΔΗ) 
ΟΥτὰϑ νΆ] γα πηοιηογὶὰ, οἱ φαἃ ἴῃ τὰ ἰά ο5- 
τοηθοτὶξ, δα]ϊοϊαίαγ : ρουηάα 86 51 ἀἰοουθίαυ, 
Θυοιηοάο Ογτιι5 56 γδίθγο τπηθιπουϊὰ οϑίθπ- 
ἀἰδβοῖ, οἵμτα 5: Πρ] 5, ἶθιι5. ἰηΐου ἐηδίγτι- 
οηθὰπι τηδηδαΐα ἀπθαΐ, Ποιηΐϊηο 510 νοσᾶ- 
γοῦ, Αὐυδιηνί8ϑ αὐΐθηι (ρεγρὶέ ϑέορίνανιιϑὴ 
ὑπόσυς συνέταττε ΔΡ.ΪῈ8 δϑξοί, ᾿ἐὰ ἀοοὶρ πο 
᾿οο γΥ ΠῚ, Δ πΊθὴ εἰ ἀἰαίἐνιιβ ἔδυυὶ ΡΌΒ56 
νἱάἀδίαγ : αὐ Ρευϊπάο 510 Δ0 5ὶ ἀϊοουθέαν, πῶς 
ὀνομάζων ἐνετέλλετο ὁπόσοις συνέταττε, οἱ γ650}- 
γογοίΓ, ὁπόσοις ἴῃ ἐκείνοις ὑπόσες, 

ἃ Ὁ δὲ ςρατηγὸς, ὅτ 6.1 ᾿μΘ Ὁ ΠΟΙΑΥῸ5 50 }}- 
ὈΪξ, ὁ χα ςρατηγός:; ῬΘϑϑ᾽ηιὸ, ᾿Ἰη} ἄβαθιο ΠΡΥ]8, 
συο8 νἹάρτο ἔσθ, Ομ. ΕΧ οο δὉ- 

ἴδ ἰοοο οοηβίδξ, φιὰπι ἐδπδυὃ τη γύπα 
οχριογαίξ Ῥιηΐι, Ν, Η. 1, 7. ο. 24. Ῥαϊΐον. 
Λία;. 1. 8. 6. 7. αἰίᾳαθ Τί βουϊρίογος 
τεδαϊἀογαηΐ, Ογγὰτη ογμηϊ τα ἴῃ ΘΧοσγοίξι 
810 ΤΠ τ οαἀϊα οἶββα ποηλῖπᾶ, Υἱγύμησιιε 
ϑάθὸ ΦΘΙΏ4Ὲ8 ἐξονομακλήδην Ὁ 60 Θοτῃρεὶ- 
Ιαΐαμι [α185886. ΧοηοΡροΝ δῃΐμ), ἃ αὰο 1}}} 
γ6 ] ἅη0, νοὶ ργοοϊραὸ, (Ὁ δηΐθ 05 δυιαϊ- 
ἀξοισῦι8. Παγαιῖητι5 αὰ ἈρΡο]αΐαπὶ τηοάο 
ῬΙυϊ Ἰοσῦτη οὔβουναν} αα85 ἀς ΟΥτο ἀἱ- 
οοὈδηΐ, Ὡοοῖροσα ροϊαογαηῖ, ἰϑθα ἔδπὶ ᾿π- 
ΟΥΘΑΙΡ16 ἤθη ἀἰϊοὶϊξ : 564 ἰδηΐατη Θὰμὶ ἰθ- 
Πα Ϊ556 ΠΟΙ τῶν ὑφ᾽ αὐτὸν ἡγεμόνων, Ῥτθ- 
ἔδοίον νη τ Εἴ, φαϊ 88}}0 ἴρ80 ἀποθῦϑηςξ 
ογάϊηθ5: αὐοά αἱ ἰὴ Προγαίΐογο ἰδ ἀ80}18 
οβί, ὰ πο δχοδαϊ βάθη. ΕἸδτὶ δυΐοστη 
Ῥοΐεβί, υἱὶ Τιαϊπογαχη 8] 1418, φαΐ ἸΟΟΌτΩ 
Ὦσηο ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 τηϑ]ὲ δοσθριβϑοΐ, αἰϊο5 
Ροβίθὰ ἁπποϊογιἰαΐο δα ἢ οὐσόγοῖῃ ἰπάτχ- 
οὐϊί, 

Ὁ Ποιᾶντες] Τἰὰ γοβου ρβί πηι ϑατηοηίϊζι. 
Μ8. ΒΟΑΪ. Βιορμϑηὶ, ΘΠ Ι υ!, ἱρϑιύβαυε 
αὐδὸ ΤΟΥ ἢἿ5 ΧΟ πορβομίέξιθ, 8ΥῈ 15- 
ἴᾷ5. Ὡ} ΠἸΟΤΆΤΊῸΣ ἀπ οησθβ. ἴῃ δ 115 ᾿ϑεῖ- 
{ΠῚ ποιζντος. ἢ 



“ 
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τι ποιεῖν μῶλχλον προθυμεῖσθαι ἀπέχεσθαι. " ᾿Ηλίθιον δὲ καὶ 
τῦτο αὐτῷ ἐδόχει εἶνωι, τὸ, ὁπότε βόλοιτό τι πρωχβθῆνωι, ὕτω 

τάττειν, ὥςπερ ἐν οἴκῳ ἔνιοι προςτάττϑοσι δεσπόται, Ἴτω τις 
ἐφ᾽ ὕδωρ, Ἐξύλω τις σχισάτω' ὕτω γὰρ προσταττομένων, εἷς 
ἀλλήλος τε ὁρᾷν ἅπαντες ἐδόκεον αὐτῷ, καὶ ἐδεὶς περαίνειν τὸ 
προςταχθέν᾽ καὶ πάντες ἐν αἰτίᾳ εἶναι, καὶ ἐδεὶς τῇ αἰτίῳ ὅτε 
οἷδ'χύνεσθαι, ὅτε φοξεῖσθαι " ὅμως, διὼ τὸ σὺν πολλοῖς αἰτίαν 
ἔχειν" διὼ ταῦτω δὴ αὐτὸς πάντας ὠνόμαζεν, ὁπότε τροςτάττοι. 
Καὶ ὁ Κῦρος μὲν δὴ ὅτω περὶ τότων ἐγίγνωσκεν" 
Θ᾽ δὲ ςρατιῶτωι τότε μὲν δειπνήσαντες, χωὶ φύλοχας χα- 

ταξησάμενοι, κοὶ συσκευασάμενοι πάντα ἃ ἔδει, ἐκοιμήθησοων. 
Ἡνίχα δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ νυχτῶν, ἐσήμωινε τῷ χέρωτι. Κῦρος δ᾽ 
εἰπὼν τῷ Χρυσάντῳ ὅτι ἐπὶ τῇ ὁδῷ ἐπιμένοι δὴ " ἐν τῷ πρόσθεν 
τῷ ςρατεύματος, ἐξήει λαξὼν τὸς ἀμφ᾽ αὑτὸν ὑπηρέτος" βρα- 
χεῖ δὲ χρόνῳ ὕςερον τωρῆν Χρυσάντος ἄγων τὸς σωρωκοφόρες. 
Ῥότῳ μὲν ὃν ὁ Κῦρος δὸς ἡγεμόνος τῆς ὁδᾶ, πορεύεσθαι ἐκχέ- 
λευεν ἡσύχως, ἕως ἄγγελος ἔλθοι, “ ὅτι ἐν ὁδῶ πάντες εἴησαν" 

τηδρὶβ οαγάΓΘ, αἴ δ ΠΩΣ 56 ἰατροὶ ἰθοίπουθ ἀρβεπογθηῖ. Εἴος εἰ ἀυοαιο 
5(ΟἴΤἀυτα 6556 νἀ δθαΐαν, ἐπιρογαΐογοπι, οὔτα 1 αϊα σου νθ θὲ, τὰ ργδθοίρεγο, 
ααρηπαἀτηοα γα ἀογηΐηΐ αυϊάατη ἀ0Π}1 δι Ἰτηρογδηΐ, Εἰδΐ δα 15 δή Δα 18 ΠῚ, 
Ἑρπια ατ5 ἤπάαΐ : πᾶπι οἂπι πος τποᾶο πορούζιηι αἰϊψμοί ξαηιῖδ τα ἀὰ- 
ΠῚ 65ΐ, τη 56 Γοβρίσοσα ρυΐαθαΐ ΟἸΏΠΘ5 ὨΘΠΆΪΠΘΙΊα15 ᾿πιρογδία [ΠΕΙῸ : 
εἴ οἴπο5 ἴῃ οὐρᾷ 6558, πθαὰθ τἀπηθη υθησαδι ν οἱ ΟὉ οαραπι ῬαοιΘ δἄ- 
ἤς!, γ ὶ 9101 τηθίσεγο, σα δα σην τ} 15. ̓ρ5] ΘΟΠΆΠΊηἾβ Θϑϑαῖ : 15. ἀδ 
δαι515 οὐτη αἰήψιῖεί Ἰτηρογαγαί, ποι ϊηδίπι δα ρθ!}]ααΐ οπτηθβ. Αἴαιο ἢξθς 
Ογτὶ ογαΐ 6 [15 βοπίθητζία : . 

ΜΈΗΠ5 νεγὸ ὰπὶ σορηδίϊ, ἰοσαι5 Ἔχ οὈ115, εἴ ὨΘΟΘΘΘΑΓΠ5. ΓΟΌῸΒ. ΟἸΔΏΪ 5 
ΘΟ ]Θοῖ5 σοπιροειξδιιθ, αιϊοῖ! 56 ἀθάθγαηι. Νοοῖθ δυΐθπι Τπθα]ᾶ, βἰσηπηι 
ΘΟΥΠΙ δαί) οί, (ὑήμηαιθ νγιβ ΟΠγυβαπίς αἰχίββοί, ᾿Ππτὴ ἴἢ ᾿ΠΏΘΓΟ 
ΤΑΘΠΒΌΓΙΠΙ ἀπίθ ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ, 5ΘΘΟῸΠῚ 510 115 αυΐ οἶγοα Θὰ πὶ ογαηΐξ Τηἰηἰβίγὶβ, 
ϑρτϑαϊθθαίαγ : δὲ ραυ]ὃ ροβὲ δάογαΐ ΟΠ γνβαηΐαβ, (πογασαΐοβ ἀσσθη8. ἤϊο 
ἴδαιο Ογτὺβ ἀδξ5 ἀπείθιις ΠΙΠΟΓΙ8, βοηβίπι αὐ ργοςοάογοῖ, ργοορίξ, ἀοηδς 
ΠΠΠΕῚ5 δἀθδβοί, ἴη υἱᾶᾷ ΟἸΏΠΟ65 6556: ἰρ56 διΐθηι θοάθῃ ἴῃ ἰοσο σοηβίβίθηϑδ, 

ἃ 

8 ᾿Ηλίθιον δὲ καὶ] ἘΠ4ϊ, ΕἾοΥ, εἴ «ΑἸά. νο- 
ουἴδτῃ ὉΠ ππδτὴ ΠΟ ἀςποβουηΐ: πὸ5 ΜΙ 5Π 
Βοάϊ. φἀϊείοπ!5. Εέοη.. δἰϊαυυγηαας ἁποίοτί- 
ἰαῖϑ εἰχὶ ἰπίγορ  ἀὃ φαγὴ δ η 5]Τ 18. 

Ὁ Ὃμῶς! ψδγάτη ἤδηο ᾿δοίοἤθ 6886 
 ψον δεοκυνοπὸ οαϊ ἰδ η5 δαϑθηίίου. 
γ11.5 ὁμοίως, 
Ὁ Ἔν τῷ πρόσθεν, ὅχ 6.1 Τὴ οἀϊίίομο ΕΊοη. 

ἀσβαπί γοουϊῷ ἐν τῷ. 
Ου55 ἴατηθη ταϊπεγα πο ἀαθ᾽ ΑΥΪτηι5, 
οὔτη οἵ ἰη Μϑῖο Βολϊ. εἱ "τὶς οαΐτ5 γοίιι- 
[15 ορεπηΐϑατ:ε ἸοκδηΌΓ, 

ἀἀ Ὅτι ἐν ὁδῷ, ὅχο,} Ἰέὰ τοβεζαϊτη5 δά- 
τποπῖδ) τπηγζίπα! 4 βου θέτο Μ5Ὲ Βοάλ!]. 

οαποηΐ5 Εϊογονῖ. ΘΘΡδηΐ, δ θυαυ δὲ 
Οὐδ νυ 1 : πλτὰ 1116 Ἰοοῦχη ΠΌΠΟ 516 νου, 
7ιι8ϑέψιιε ρίαοϊαδ ρεγρέγο, ἀθηδο τιιίδι5 νο- 
ηὐβϑεῖ, ἴηι, υἱή, 6586 αην τὐΐυεγδ8ο5 : Ὠϊα δυΐοιλ 
᾿ἃ ργαοερῖϊ, εὐ ἰαγάδ ργοργεάεγοίιν, φιοα 
ΘΕΥ̓ΟΥ Πεγοὶ οηγη68 ἴηι υἱῆ 6586. Τὴ εὐϊοηθ.. 
αυϊάοτη Εϊογεηί. ἀθοϑὶ ΠΠπὰ εἴησαν, απο 
ἰἈπηΘ ἢ τϑροϑυϊηη8. ραγγη οχ οοπ͵θοίαγᾶ 
ϑίθρμδηΐ, ραγίπη οχ ᾿ἰγῖ6 Ὠδοίθμιιβ γ}- 
5αἴι8, ἰὴ αυϊθ5 ἰοΐα8 Ἰόοιιθ 860 Ἰθρίίαν 
------- ἔλθοι" (ὦ γὰρ πω ἐν δῷ πάντες ἦσαν) αὖ- 

τὸς δὲ, 6, Νοβίχατῃ γεγὸ Ἰθοι Οθ ΠΟ 
ἰαπίὰπι ᾿ἰδτογια, 405 τηοάδ ἈρροἾ αν," 
ΤΙ 5. ΘΟΉΘΟΠΒΙ5, 5οα ἴρ88 ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ 5 ΞΟΤΙΘΒ 
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αὐτὸς δὲ ἑσηχὼς ἐν τῷ αὐτῷ τὸν μὲν προςιόντω πρόπέμζετο ἐν 
σάξει, ἐπὶ δὲ τὸν ὑξερίζοντω ἔπεμπε χωλῶν. Ἐπεὶ δὲ πάντες 
ἐν ὁδῷ ἦσαν, τὩρὸς μὲν Χρυσάνταν ἱππέας ἔπεμψεν, " ἐροῦντας 
ὅτι, Ἔν ὁδῷ ἤδη πάντες" ἄγε δὴ ὧν ϑᾶσσον. Αὐτὸς δὲ παρε- 
λαύνων τὸν ἵππον εἰς τὸ πρόσθεν, " ἥσυχος χατεθεᾶτο τὰς τάξ- 
εἰς᾽ χαὶ ὃς μὲν ἴδοι εὐτάχτως χαὶ σιωπῇ ἰόντας, προςελαύνων 
αὐτοῖς, οἵτινες εἶεν ἠρώτα, καὶ ἐπεὶ πύθοιτο, ἐπήνει᾽ εἰ δὲ τινας 
Μορυξς μένος αἴσθοιτο, τὸ αἴτιον τότε σχοῶν, χατασζ εννύναι 
σὴν ταρωχὴν ἐπειρᾶτο. 

Ἕν μόνον “ ποωρωλέλειπτο τῆς ἐν νυχτὶ ἐπιμελείας αὐτῷ, 
ὅτι πρὸ παντὸς τσῦ ςροτοπέδα πεζὸς εὐζώνος ἐὶ πολλὰς προέ- 
πεμπεν, ἐφορωμένος ὑπὸ Χρυσάντω, χωὶ ἐφορῶντας αὐτὸν, ὡς 
ὠταχθςᾶντες, καὶ εἴσως ἅλλως δύναιντο αἰσθάνεσθαί τι, ση- 
μαίνοιεν τῷ Χρυσάντῳ ὅ,τι χωιρὸς δοχοίη εἶναι" ἃ ἄρχων δὲ 

αρη θεῖ δαἀνθηϊθηίθη ογάϊπθ ργόρυθαὶ Ἰαθοραΐ, οὐπείδηΐομη νϑγὸ χη ]5515 
ΠΏ 115 ΓΟ ββοθαῖ, (Πα 116 ΟΠ 65 ϑϑβθηΐ ἴῃ ᾿ηθγο, δά ΟΠ γυβδηΐαμη μηδ]: 
Θαυϊίοβ, 4}1 ἀἸσεγεπί, ΟἿ Π65 δη ἴῃ ν]ᾶ βιιηΐ ; 4πάγα οαἰουὰβ ἀτποῖϊο. ρ8ς 
Ῥγοίδοϊαβ βαιο δά ραγΐθιη δηΐθεϊογθια, [οἰ 5. ΟΥΪΏ65 ἱπβρθοΐαθαΐ ; οἱ αιιος 
σοχμροβίἐθ οἵ οὕτη βιἰθηῖο νάθραί ἱποθάθγε, δα θὸβ δἀθαυϊδηβ, αἰ Ππϑιὴ οββθηΐ 
Ἰηϊογγοραθαῖ : οἱ οὐπι σορηον 55θῖ, 608 ΠΟ] ἀαραξ : 51η φαοβάδμῃ τὰ πυἰεπατὶ 
δηϊηδάνογίογοί, σοιηροχίᾷ οαυδᾶ, ταοΐππι βθάδγθ ὩΣ Θ αἴ. 

ὕπαμπι πιοάὸ αἰιγϑθ 6}8 Ὠοοσίυτης ἐαδηρίμηι Ἔχροηθπάσηι τγοβίαϊ, συοὰ 
ἀηΐθ ΘΟρΙᾶ5 αηΐνογβαβ ρβαϊΐοβ ψεοϑάαηι Θχρθαϊίοβ. δύβηεθ ποὴ τηιο5 Ὀγδ- 
χη Ϊβ11, 401 σοπϑρισογθηΐαγ ἃ ΟΠ γβαηίᾶ, δὲ θὰπὶ σΟπβριοθγθηΐ, αὖ Δ Ὲ5 
οδρίδηαο, οἵ 8110 φαράδπι τη060 5] ῬΘΥβΘΏΓΊΒΟοσο Δ] αἱ ροββθηΐ, ΟΠ γυβαηῖς 
βιρηΠοοτοηΐ, συ] ἀαὉ ἃ Ορρογζιηϊπηὶ 6588 ὙἹΔΟΓΟΙΠΙΓ : δύθέ8 ααϊΐθην οἵ ἢΪ5 οδΐ 

: 

ΘΟΠΒΙΔΌΙΙΓΘ νἱἀθαΐαν, πὶ ρῬαὰ]ὸ Ροβὲ 586- 
ααϊξαγ, πρὸς μὲν Χρυσάνταν ἱππέας ἔπεμ- 
ἵψψεν, ἐρῶντας ὅτι, 'Ἐξν δὸῷ ἤδη πάντες. Αἀάϊΐ 
δαΐοπι οἱ ἢος ϑίθρδηι5, ἈθϑιμἾ 6 γ γὼ 
ὩΟῊ. 6586, ΞΟΥΙΡ(Ὸ ΠΣ ἔλλ1856, ἕως ἄγγελος ἔλθοι 
ὅτι ἐν ὁδῷ εἴησαν" ὁ γάρ πω ἐν δῥῷ πάντες ἤσαν" 
αὐ αὐὐ]υϑαὰς Ἰδοίϊομἶ5 νουθα Ἰοσαχῃ ἢὶς μὰ- 
Ὀθγα ροββθηΐ. Οοηϊθοίαγατχωῃ ἰηάΐοο, ἀδ οἃ 
δαάϊοεί Ἰδοίου. Νονάχῃ ἁπίθιη υἱ θυ ΠΟὴ 
ἀεθεΐ, ἄγγελος ὅτι ῬΥῸ ἀγγέλλων τὶς ὅτι, ὅζτο. 
Ἐπλάδπι δηΐτα ἰδία Τὸ Ἰοουίίο δβὲ, αὰδ 88- 
Ῥτὰ ρϑυϊὸ οσουνυῖ, καὶ λέγει ὅτι ἤκε- 
σιν αὐτῷ ἄγγελοι ὡς ὃ ̓ Ασσύριος, ὅζα, 

ἃ Ἔ ρῆντας ὅτι, ὃς 6.1] Βίαραηὰπι δὰ ΠὰΠΟ 
Ἰοοσιπὶ ἰδ ηίου διιάϊο, ψαὶ {}π ὅτι Ὠὶο, 5]- 
οαΐ ρῥΙοΥγίβαιιθ ἰοοΐβ, (υἱάθ Ρ. 371.) παρέλκειν 
8101 ρϑυβαδβιί, θὲ Ῥοϑὲ ᾿ρβὰπη ροπθη δπὶ 
Ἠγροβέριιθῃ, αἱ Ἔν δδὲῷ Ἰηϊξαγὴ δι. ογδίϊο- 
ὨΪΒ : ἢοο τη060, ἐρῦντας ὅτι, ᾿Ἐν ὁδῷ ἤδη 
πάντες" ἄγε δὴ ὃ ϑᾶσσον. ἘΐοΟ δυίΐοτα οὐπλ 
Ὁ ἐπίορρυθ 5. πο ἀΠΙπΔ ἀνθυ θυ, 
φοδοῖ διργιηΐ 18. ρἴϊατη Ὑευθὰ ἄγε δὴ ἦν 

ϑᾶσσον, ᾿ἰὰ γοἀάθγα 4ιδ8ὶ ΟὈΠ ατι86 ογαι οἱ 5 
Τογτηᾷ ἀϊοΐαπη οβϑβϑΐ, ἄγειν ὧν δεῖν ϑᾶσσον. 

Ὁ Ἥσυχος] Οοπ]ϊοὶξ Βέθρ θη 18. βου θ 6 }- 
ἀππὶ 6856, ἡσύχως. Αἴ πΠονγύχη ΠΟῊ δϑβί 86- 
͵δοίνιιπι 56 ραγϊοϊρί πη δαάνθυθὶὶ νἱοθθ 
ξαπδὶ : βῖ6, ἄσμενοι πολλοὶ προςεφάνησαν, ῬΤῸ 
ἀσμένως, 1. 1. Ρ. 348. Ἐχροιηρ απ 5ὶ αιοᾶ 
αἰιὰ ἀδβίάογθβ, δαὶ Ἠεγοαοΐ. 1. 1. ο, 98, 
Μαϊὲ τίαφιο ἰὴ φυϊθυδάθτη ΦΧ ΘΙ Ρ Δ 115 
Ν. ὙΤ. αἰφνιδίως, βου  ἱζαν, [ὰ0. Χχὶ. 34. ὑγὸ 
αἰφνιδίος. 

ὁ Παραλέλειπτο] 516 ἴῃ φαἰμ 5 δὰ πὰπα 
ἄϊθπλ ᾿ἰτὶβ βου αν. ΓΘαὶς αὐΐοιη ὃχΧ 
οοπ]εδοίαχἃ ΟἩπιγεἴτι5 παραλέλειπται" δα ἀότα- 
46 Ἰδοϊϊο ποθι δχ γαΐουὶ 880 ΕἰΌγΟ δαξεσξ, 
δαοίοτο Βίθρῃδηο, Ὁ αηιεγαγῖι ; οἂἱ ΠΟΙ- 
ΒΪΏ1 ἕανϑὶ οἴϊδτα ΜΚ, ΒΟΑΙ. ἰῃ φὰο γαρεπὶ- 
ἰῸΓ παραλείπεται. ; ᾿ 

ἀ Ἄρχων δὲ καὶ ἐπὶ, δτ6.1 δὶς ΜΒ. Βοάϊ. 
οἱ ἴἤμδγείιι5 Ἰοσοπα πὶ δἀτηοποηΐ: φυϊρθὰβ 
ανοὶ Οαπιεγαγῖιιδ, αἱ γοίογὶ8 Πἰσσὶ δυοίογε 5 
πἰΐθη5, Ἰξεὶξ, ἄργων δὲ κα ἐπὶ τύτων εἷς ὃν, 1 ἰ- 
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καὶ ἐπὶ τότοις ἦν, ὃς χαὶ τότος ἐκόσμει" καὶ τὸ ἄξιον μὲν χλόγθ 
ἐσήμαινε, τὸ δὲ μὴ, ἐκ ἠνώχλει λέγων. Τὴν μὲν δὴ νύκτα 

ὅσως ἐπορεύοντο" ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὸς μὲν τῶν. ΚΚαδοσίων 
ἱππέας, ὅτι αὐτῶν χαὶ οἱ πεζοὶ ἔσχατοι ἐπορεύοντο, πωρὼ τὅ- 
τοις χωτέλισεν, ὡς μηδ᾽ ὅτοι Ψιλοὶ ἱππέων ἰοιεν᾽ τῦς δ᾽ ἄλλϑς 
εἰς τὸ πρόσθεν παρελαύνειν ἐχέλευσεν, ὅτι καὶ οἱ πολέμιοι ἐν 
τῷ πρόσθεν ἦσαν" ὅπως εἴ τι πϑ ἐνωντίον αὐτῷ ὑσωντῴη, ὑφ᾽ αὗ- 
τῷ ἔχων ἐν τάξει τὴν ἰσχὺν μάχοιτο" εἴτε τι τε φεῦγον ὀῷ- 
θείη, ὅπως ἐξ ἑτοιμοτάτε διώχο. Ἤσαν δὲ αὐτῷ αἰεὶ τεταγ- 
μένοι, εἰ δέοι διωγμθ, ὅς τε διώκειν δέοι, κωὶ ὃς παρ᾽ ἑωυτῷ 
μένειν πᾶσαν δὲ τὴν τάξιν " λυθῆναι ἐδέποτε εἴα. Κῦρος μὲν 
δὴ ὅτως ἦγε τὸ ςράτευμα" ἐὶ μέντοι αὐτός γὲ μιῷ χώρῳ ἐχρῆτο, 
ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνων ἐφεώρο τε καὶ ἐπεμελεῖτο 
εἴ τῷ δέοιντο. Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον ὅτως ἐπορεύοντο. , 

Ἔκ δὲ τὸ Γαδάτα ἱππικχῶ τῶν δυνατῶν τὶς ἀνδρῶν, ἐπεὶ 
-,»ἵ ᾿ ᾿ , Αν ἌΣ ΔΑΝ ἢ ΣῊΝ " 2’ ἑώροω αὐτὸν ἀφεςηχότα ἀπὸ τῦ ᾿Ασσυρίε, " ἐνόμισεν, εἴτι ὅτος 
πάθοι, αὐτὸς ἂν λαξεῖν παρὼ -τὸ ᾿Ασσυρία πάντα τὼ Γαδά- 
τα ϑτω δὴ πέμπει τινὼ τῶν ἑαυτὸ τῦιξῶν πρὸς τὸν ᾿Ασσύριον, 

ῬΓφοΐδοίξιιβ, πῸ5 4ἱ ᾿ἰπδίγαθθαί 2 οἱ 51 αὐἱὰ θββϑί παυγαΐα αἰρησμη, βρη! πσαθβδί 9 
βίη δυΐθη, ἱπαϊσαηεῖο τηϊηϊπηὸ πο] θβίιβ ογαΐ. ἴδ ἡάς αὐάθηι ποοία ᾿ζοτ 
ἤος πιοάο ἐδοθγυηΐ : ον νογὸ" {Ππχίββοί, ααοβάδιη Οδαιιδβίουιιπι ϑαυϊίθβ, 
Ῥχορίογοὰ αιδά δογαπι ρϑαἰζο5 αἰ πηὶ ρογρογεπΐ, ρα δοβάδηι γϑ αι, πὸ 80 
Θαυπθυ5. πὶ πα] ργορυθαθγθηίαγ : γϑ 105 ἴῃ ΔΠ ΘΙ ου ΠῚ ραγίθπι ΡΥ ον θἢΪ 
Ἰαββιί, φυδά οἱ Ποβίθϑ ἴῃ δὰ θββθηΐ ραγίθ : υἱ 51 (1 ἀβρίδηλ 6 586 ορροποτζεί, 
ΘῸΠῚ ἸὨϑέγιοίΟ 510 ΓΟΌΟΓΘ αἰτηϊσαγαί : 5ῖνθ Δ] σοηβρθοίὶ θββθηΐ, αὶ ὰρ9- 
τρηΐ, υἱ χαὰτη ἜΧρΡΘα ἰββι πὸ ρογβθαυθγοίιγ. Εγδηΐ δἰ] τὴ ρα θη} 5ΟΠΊΡ ΟῚ 
ἰηβίγυς, 5: ρδυβθαιθη πὶ οϑϑϑί, αι] ρούβθαι! ἀθρογθηΐ, δὲ αἱ δριιά δἰ 
ΤΛΆΠΕΟΥΙΘ : ΠΠΙΨΘΙΒ05 ΔΘ πὶ ΟΥΪΠ65 αἰββοῖν] ππηη]υδπὶ ρα θραΐαγ. δος τη0- 
ἀο Ονγὰβ θχογοϊξατα ἀυοοαΐ : ὨΘα.6 ἰατηθη 'ρ86 ὑπο ἰαηΐὰηι ἴοο0 υἱοϊθαία,. 
566 αἰϊὰσ 4110] εἰγουμηνθοίιϑ ἱπβρθοίαθαί, ἃς 51 410 διψὲβ βββοῖ οραϑβ, Τα οιιτα- 
παῖ. Αἰαπο τὰ αυϊάσπι Ἔχογοίξιι5 ΟΥΤΙ ρογροραί. 
 ἤη δαυήαία νογὸ Θδάαΐε αυϊάαπι ὁχ ροΐθηίθυ5 νἱτῖ8, οὐπι δπὶ ἃὉ Α585- 

τιο ἀοίδοῖβδθ νἱάθραξ, ἀν ὈΙ γα θαΐον 56, 5] χυϊα 11 ἀςοϊ ἀἰδβοί, οπηηΐα αιιδο Ροϑ- 
5ιάογεί (ἀαδαία5 ἃ Α5ϑβυτῖο ἱπιροίγαίαγιμη ; ἰΐδηιο αιθπάδπι 46 [15 4αΐ 5:6] 

οτί ααΐοτα παοίδηϊια γυϊσαίὶ Ἰοουμα πης 
516 γοργοβοπίαπξ: ἄρχων δὲ κ, ἐπιτάττων εἷς 
ἥν, Ὰ 

8 Λυθῆναι Ἑάαϊῖο Ἑὶογεηὶ, Ὡαθοΐ Χυθῆναι, 
ηθοᾷ ἰπ ΤΗΔΥΚΊΠΘ ΘΧΡΥΘσ51 γϑαα!!ἴαιι6 
1,ουποϊανίι8, γεγὰμημ δα, σας νυρσαί!ο 
᾿ἰθγί8. σοπέποειν Ἰδοίίο, πο ορο ἰαπίλτα 
Μϑ6} Βοάϊ. 5εὰ οὐϊέογιπι οτηπίθτη, ργοραί!- 
οτίϑ ποίσβ, Πγογ πὶ ΘΟΏΒΘΉ 9 ΘΟΠ 5 ΆΒΙΠταγ. 

δ᾽ Ἔνόδαισεν, εἴ τι Τὴ οὐϊε, Π]ὦ, εἰ ΕΊογετι!. 

ἐνόμιοσεν ὅτι εἴ, ὅς α. Ἰοδὶταν ; ναοδηΐοδ 501}1- 
σοῦ, {1 Πέ, ὅτε αὐιΐθ λαθεῖν" Οὐχ 8]ϊοηιιῖ 
ἀἰσοηάαγη [8868 ὅτι λήψεται γ61] λήψοιτο. 
151 αὐϊάοτη ραγϊοι!α ὅτε πὸ ἱπ Μϑίο 
ΒΟΑ͂Ι]. πθὸ ἴῃ ΠὈγῖ5, ορίίπηα» ποία», 6115 
ΟΧϑίαί : βοαά δ: ]αΐαγη 40 ἀἰΐσαο 40} Ρ]6ο- 
ὨΔΒΙΔΠΙη. 6}}5 5ῸρΡγα, Ρ. 271. ποίας], 
σοσηϊαπι ἤολ παρογοῖ, ποη ἱπη που ὃ 5115- 
Ρἱοαίωαγ ΘσΡ ΠΔΠ15, ρροηα, ἀο 7)]1αὶ, ψῆ!}]. 
σᾶ, Ὁ. 77. 
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χοὶ κελεύδι τὸν ἰόντας εἰ κατωλάβξοι ἤδη ἐν τῇ Γαδάτα χώρῳ 
σὸ ᾿Ασσύριον σράτευμω, λέγειν τῷ ᾿Ασσυρίῳ ὅτι, εἰ βόλοιτο 
ἐνεδρεῦσαι, χλάξοι ἂν τὸν Γαδάταν χαὶ τὸς σὺν αὐτῷ. Δηλν 
δὲ ἐνετέλλετο ὅσην τε εἶχε δύναμιν ὁ Γαδάτας, καὶ ὅτι Κῦρος 
ἃ συνείτετο αὐτῷ" κωὶ τὴν ὁδὸν ἡ μέλλει προςιένωι ἐδήλωσε. 
Προςεπέςειλε δὲ χωὶ τοῖς οὗὑτθ οἱχέταις, ὡς πιφεύοιτο μᾶλλον, 
χωὶ τὸ τεῖχος, ὃ ἐτύγχανεν αὐτὸς ἔχων ἐν τῇ Γαδάτα χώρῳ, 
πωροδᾶνωι τῷ ᾿Ασσυρίῳ, κωὶ τὰ ἐνόντα" ἥξειν δὲ καὶ αὐτὸς 
ἔφη, εἰ μὲν δύναιτο, ἀποκτείνας Ἰ'αδάταν, εἰ δὲ μὴ, ὡς σὸν τῶ 
ἸΑσσυρίῳ τολοιπὸν ἐσόμενος. Ἐπεὶ δὲ ὁ ἐπὶ ταῦτα ταχθεὶς 
ἐλαύνων ὡς δυνωτὸν ἦν τάχιφω ἀφικνεῖτοι πρὸς τὸν ᾿Ασσύριον, 
χαὶ ἐδήλωσεν ἐφ᾽ ἃ ἥκοι" ἀχόσως ἐχεῖνος τό, τε χωρίον εὐθὺς 
χκοτωλοωμθάνει, κοὶ σολλὴν ἵππον ἔχων χωὶ ἅρμωτα ἐνήδρευεν 
ἐν χώμωις. ἀθοόωις. Ὁ δὲ Γαδάτως ὡς ἐγγὺς ἦν τότων τῶν 
χωμῶν, πέμπε: τινὰς Ὡροερευνησομένες. Ὁ δὲ ᾿Ασσύριος ὡς 
ἔγνω προςιόντος τὸς διερευνήσοντως, φεύγειν κελεύει ἅρματα 
ἐξαναςάντα δύο ἢ τρία " καὶ ἵππος ὀλίγθς, ὡς δὴ φοξηθέντας 
χαὶ ὀλίγες ὄντως. Οἱ δὲ διερευνηταὶ ὡς εἶδον ταῦτα, αὐτοί τε 
ἐδίωκον, χωὶ τῷ Τ᾿αδάτῳ κατέσειον. Καὶ ὃς ἐξαπατηθεὶς διώ- 
χει ἀνὼ χράτος. Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ὡς ἐδόχει ἁλώσιμος εἶναι ὃ 

Παϊ ογδηὶ δα Αβϑυγίαμι τα, δὲ δαῃτὶ τηδπάαΐ, τ, 51 δηλ ᾿ῃ ἄρτὸ δαί: 
Αβϑυγοειμ οορίαβ οἤθηαογοί, ἀϊσογοί Αββυσῖο, ρΡοϑϑῈ 80 60, οἱ Οδαδίδιη 
οἵ πὶ δββϑϑηξ οὰπὰ 110 ΘΔΡ], 51 φιζάθηι ἸΠ514185 ἐ{ὶ ἰοπύθγο νεῖ, υτϑίθγοὰ 
ἸῃάἸσαΓ6 }ι551{, αυθ πὶ σορίαυιγη, Ὠαπιθγπ Οαααΐα5 ἀποογοί, αυδάσιο ΟΥτιβ 
Θα ΠΟ ΟΡ Ἀγ οίαν : νᾶ πα 6 ἃ ἀΟσΘββασαβ 6βϑοὲ ἱηάϊοαντ. Πδαϊς 
οιϊϑη [απ }15 5815 τωϑηάαΐα, αὰοὸ δα 6ἱ ρὶι5 Παρογθίωγ αἱ, αἱ οαβίθ απ, ααοά 
ἴῃ ἄργτο (ὐδααΐξε ροβϑιθθαΐ, Αββυυῖο οὐπὶ ἈΠ  ΟΥβὶ5 ἴῃ 60 γοθι5 ἐγαθυθηΐ : 
586. νϑηΐαγι ἀαοαα8 δἰοραΐ, οσοῖδο Οθαϊδ, 51] αὐ!άθηι μοββϑῖ : 510 δι 6), 
νῈ}]6 56 ἰδιθη ἀθῖῃσθρ5 ον Αϑυτῖο ασογο, [15 νογὸ; οἱ ἀαΐαμη ἢος Θγαῖ 
ΠΘΡΌΞΙ, απ δαυ απο απᾶτῃ ΠΟΥῚ ροΐογαΐ σοἰθυυϊ μη δὰ Αβϑυυῖαπι μουν θη ]5- 
5θῖ, δἵ οἰ} ΤΕῚ οαιβᾶ νϑηϊγοίῖ, Θχροβυῖββοί : ΔἸ το, ταί! ππτὰ 116 τηοχ 
οσσαυραΐ, οἴ Ομ Π]ΔΡΊΟ ΘΟ ἰαπ ΠΕΙΠΙΘΙῸ οἱ ηδμΐξὶβ ΘΌΥΥ θι15 ἴῃ νἱοὶβ ἐϊῖο ἔγδ- 
ααρητθιι5 ἸΠ51 6145 Ἰοσαν . 
ταΐαπιὶ αποβάδηι ὈΥΘΟΠΆΪΕΙ. 

Οδάαίαϑ5, οἵ ργορὸ 40 μἰ8 ὙἹοῖβ ἀθοββδί, θχρὶο- 
Αββυγῖιδ, αἵ ΘΧΡΙογαΐουοϑ δάνθηϊγο δηϊπηδανοι- 

εἰ, σαντα ἀπο5 {Πόδνϑ, σὰπὶ Ῥδιοβ Θαυϊίθιιβ, ῃγοαϊτο οἱ ἔπιρογθ [πθοῖ, αυδοὶ" 
ααϊ οἵ ΟΥΥἹ δὲ ὨΠΠΠΘΙῸ ρϑιοὶ οϑβοηῖ, Ηος οὐπὶ Θχρίγαΐογοβ νἹἀουθηΐ, δὲ 
ἰρ58ὶ ρεγβοαιθθαηΐαν, οἱ ἀδάαῖεο βίρηυμι ἀθάθγαηϊ, ἴ[ῖ8 ἀθοορθίι5 ἰοτ15 νἸγῖθι8 
᾿πηβθαυῖαγ, Αββυεῖὶ οἂπι (ἰδάαίατμη ΟΔΡῚ 18Πὶ ῬΌΒ56 Ῥαΐαγοηξ, βία! οχ ἰῃβὶ- 

ἃ αὶ ἔππυς} (ΘρΡηδηο Ῥ]δοοὶ ἱππεῖς" ΠΆΩ 
Ἰοοι ο θη ἰηἰθυρυοῖθ 5. ΟΥΔ 65 56 ΟΟ5 6586 
εἰἰοῖς, ϑ.6α 1 τι ἀ ΓᾺ : ΠϑΙὴ ἵππος Θο- 
ἄδχι ρἰδηὸ γαθάο ἴῃ ἢ15 ρΡϑυϊὸ ροβὲ Βα - 
ἔθ, Διεσπαρμένοις δὲ τοῖς ἵπποις, ὅχο. Ῥτὸ 

ἐηιίαϊιι, ποτὶ ὀση δῆς Ἀοσ αν. ἘΠάΘΊὴ 

ϑαϊθι ἢ αϊο νουβὶ ΔΙ᾿ Βα 6556 ΘΥΤΟΥΘΩΝ 
ΒΌΒΡΙ σα αν ϑέθρηδηυβ: 86. βου θθηάυμι 
6586, ἅτε καὶ ὀλίγος ὄντας, 8 1816 φυϊά. ΝΙδὶ 
Ῥοΐβμιβ, ρεγρὲξ ϑέερπαπι, ἀθοϑὲ ; 
«ποά Ῥανίοαϊα καὶ Καπαΐ πὶ ὀλίγυς. Μι- 
.ὶ γοτὸ ΠΏ} ἄδοεβο ν  ἀδγ, 

“Φι 



ὐδῇ 

Τ᾽ αδάτας, εὐθέως ἀνίφωντωι ἐκ τῆς ἐνέδρας. 
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Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ 
Ταδάταν ἰδόντες, ὥςπερ εἰχὸς, ἔφευγον᾽ οἱ δ᾽ ἄυ, ὥςπερ εἰκὸς, 
ἐδίωχον. Καὶ ἐν τότῳ ὁ ἐπιςϑλεύων τῷ Γαδάτῳ παίει οὐτὸν, 
χαὶ καιρίως μὲν σληγῆς ἁμαρτάνει, τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὸν 
ὦμον, καὶ τιτρώσχει. Ἰ]οιήσας δὲ τῷτο, ἐξανίςαται, ὡς σὺν 
τοῖς διώχεσι γένοιτο" ἐπεὶ δὲ ἐγνώσθη ὃς ἦν, ὁμὃ δὴ σὸν ᾿Ασσυ- 
ρίοις προθύμως ἐχτείνων τὸν ἵππον, σὺν τῷ βασιλεῖ ἐδίωκεν. 
Ἐνταῦθα δὴ ἡλίσκοντο μὲν δηλονότι οἱ βραδυτάτες ἵππος 

ἔχοντες ὑπὸ τῶν τωχίσων" " ἦσαν δὲ μάλα πάντες πιεζόμενοι, 
διὼ τὸ χατατετρύχθαι ὑπὸ τῆς πορείας, οἱ τῇ Ταδάτα ἱππεῖς" 
χωθορῶσ!ι δὲ τὸν Κῦρον τὩροςιόντα σὺν τῷ σρωτεύμοτι" δοκεῖν δὲ 
χρὴ ἀσμένως κωὶ ἡδέως, ὥςπερ εἰς λιμένο, ἐκ χειμῶνος, προς- 
φέρεσθωι αὐτὸς. Ὃ δὲ Κῦρος τὸ μὲν πρῶτον ἐθαύμασεν, ὡς δ᾽ 
ἔγνω τὸ πρἄγμιο;, " ἔς τε μὲν πάντες ἀντίοι ἤλαυνον, ἀντίος χοὶ 
αὐτὸς ἦγεν ἐν τάξει τὴν ςρωτιάν" ὡς δὲ γνόντες οἱ πολέμιοι τὸ ὃν, 
ἐτράπησαν εἰς φυγὴν, ἐνταῦθω δὴ ὁ Κῦρος ἐχέλευσε διώχειν τὸς 
πρὸς τῦτο τεταγμένος, αὐτὸς δὲ εἵπετο σὺν τοῖς ἄλλοις ὡς ὥετο 
συμφέρειν. Ἔνθα δὴ κωὶ ἅρμωτα ἡλίσκετο, ἔνια. μὲν χωὶ ἐχπτπ- 
φόντων τῶν ἡνιόχων, τῶν μὲν ἐν τῇ ἀναςροφῇ, τῶν δὲ χαὶ ἄλλως" 

αἰ βυτσυηί. Ηἱ5 αδάαϊεξο τα} 165,Ο! ΒΡ ο,15, αὐ ρα ογαΐ, ἱαρίαηΐ : 1}} το- 
{γὰ, φαοιπδατηοάῦτι ἤρυὶ βο]θί, ᾿πβθαποθαπηίασ. Αἴααθ ἐς (αάαίδ 15 αυϊ, 
5ίπιχογαΐ ᾿πβι 185 θυχη ἔθεϊξ οἵ ἃ νυ πουο αυϊάσιῃ ἰδϑί4}} αθογγαίΐ ; 566 ἰοΐο ἑαηιθι 
δαπιοτο, ναϊπιβ οἱ ᾿ηΠχιῖ. Εος οὔμῃ ραίγ5βεῖ, ἀἸβοθα δ, αἱ ρουβθαυθηίθαν 
86 φΟηΪαηρογοῖ : ἄρτι ΔΘ} 61}}8 Θϑϑϑί, αἰδουϊοῦ πὰ συμ ΑΒΒΥΓ115 Θαὰ0 
ὁοποϊίαϊο, Γορθιη ἴῃ ρουβθαυθηάο μναῖ. Αἴσαθ ῃὶο αα!άθχῃ 1] 5 ]οοὶ χαϊθις 
᾿ογαπί ϑαυΐ [Αγ 1551Π}} ἃ} 115 σα ρ!Θθαηίαν, αἱ νεἰοοἰββίπιοβ Πϑἰρογθηΐ : οὐμπηαιθ 
ἴατη δαμο5 (ἀδάαίεο οτπηθβ ναὸ ργθιπογθηῖαν, αιδὰ ᾿ηθγῸ οομΐδοι! βϑβθηΐ, 
Ογτύτῃ οαπὶ Θχογοῖϊία δἀνθηϊοηΐθτῃ σοηβριοπηΐ : ογθαίᾳας δαἀθὸ ρδγ δϑί 605 
ἔμπα ταπαυδπῃ ἴῃ ρογίατη ΘΧ ἰοπηροβίαϊθ οὐστὰ σαπάϊο νοϊρίαἰέσια Δα ρ0}1556. 
Οντὸ ῥυϊπυὺπι γὸ5 δἀπηϊγαϊίοπὶ γαῖ, σου γα ΟΌῚ φαϊά ἀρογθίαν δηϊπιδανοσΐ, 
αυαγηάϊι αὐϊάθπι οὔηπο5 δάνουβὶ ἐγ θα ηΐαν, εἴ 1056 σΟρία5 ἰδ αοΐα5 1 ΘῸ5 
ἀσοθθαξ : οὐπι ἀυΐοπι Ὠοβίθα 0, ἡποῦ ογαΐ, σοσῃϊίο, ἴῃ ἔιραχα νοΥβὶ ϑαηΐ, δ] 
ται ΟὙταβ 1105, αὐἴθιυ5 πος ποροι!] ἀδάογαῖ, ρουβθααὶ [ι 5581}, οἵ ἴρ5θ. οἱιπὶ 
σξρίογί5 5: Ὀ5θ απο αΐαν, ργοῦ οχροαϊγο ρυΐαθαί. ΤΡΪ νογὸ οἵ δυγγυβ σαρίὶ 
5πΐ, εἶδ ΠΌΙΟΓΙΙΠῚ ΠΌΠΠ.}}15 αὐυῖσοθ 6] Π 6 θα πα, ῬαγΓΤη ἄστη σου θγθηταγ, 

ἃ σαν δὲ, ὅκο.1 Τὰ ᾿Ὀτῖ παοίοηϊι5 δα; 
τ ἰδὶ «ψιοά «ἤ14. οἱ Εϊογετῖ. κατατάττεσθαι ΡΙΟ 

κατατεέτρύχθαι ρῬΟΥΡΟΤΆΤ ΘΧὨοδηΐ. ΜΙΠΙ 
γετὸ ἴῃ Ρτίτηϊ5. μίασοί ΜΞΩ Βοΐ!, Ἰοοίϊο: 
ἧπι 400, συ] Ῥαγιουὰ δὲ ροβί καθορῶσι, 
δἷ σοπεπααίδ ΟΥ̓ ΟΠ6, 5. Ἰοκίτιν : ἤδη δὲ 
μάλα πάντες πιεζόμενοι, διὰ τό κατατετρύχθαι ὑπὸ 
γῆς πορείας, οἱ τῇ Ταδάτα ἱππεῖς καθορῶσι τὸν 
δρον,͵ ὅς. 

Ὁ Ἐς τὲ μὲν πάντες, δι6.1 Τωουποϊαν!αβ 
ρϑυϊὸ αἰϊΐον, ἔςε μὲν πάντες ἐναντίοι ἤλαυνον, 
ἐναντίος ἃ, ὅο. Νο5 δαϊΐ, ϑἐορίιαη, Εἰοη. 
«Π1«. ἙΊἸογοηΐ. 56 1 Βαχη5. ΜΙ5. συϊάθριῃ 
ΒΟΑ]. παρεΐ : ὡς πάντες ἐναντίοι ἤλαυνον, ἐναν- 
τίος καὶ, ο, Αἰ Ἰὴ ογὰ ΘΆ1η, αι ἀσἴηυ8, 
Ἰδοποηθτα ἘΣ ΒΙ ΘΊ, 

ΟΤ,͵ ἘΝ 
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ἔνιω δὲ χωὶ περιτεμνόμενω ὑπὸ τῶν ἱππέων ἡλίσκετο. Καὶ ἀποχ- 
τείνσιν ἀδλιλὲς τε πολλὸς χαὶ τὸν παίσαντω τὸν Γαδάταν" Τῶν 
μέντοι πεζῶν ᾿Ασσυρίων, οἱ ἔτυχον τὸ Γαδάτω χωρίον πΌλιορ- 
χὄντες, οἱ μὲν εἰς τὸ τεῖχος χωτέφυγον τὸ ἀπὸ Γαδάτα ἀποῦ- 
σῶν, οἱ δὲ, ᾿" φθάσαντες εἰς πόλιν τινὰ τῇ ᾿Ασσυρία μεγάλην" 
ἔνθω καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ὥρμωσι χαὶ τοῖς ἵπποις χωτέφευγεν ὃ 
᾿Ασσύριος. 

Κῦρος μὲν δὴ διοπρωαξάμενος τοῦτο; ἐπανωχωρεῖ εἰς τὴν 
Γαδάτα χώρων" καὶ προστάξας οἷς ἔδει ἀμφὶ τὰ αἰχμάλωτα 
ἔχειν, εὐθὺς ἐπορεύετο ὡς ἐπισχέψοωιτο τὸν Γαδάτων ὅπως ἔχε: 
ἐκ τὸ τρωούμωτος. ἹἸΠορευομένῳ δ᾽ αὐτῷ ἤδη ὁ Γαδάτας ἐπιδε- 
δεμένος τὸ τραῦμο ὠπήντοω. ᾿δὼν δὲ ὁ Κῦρος αὐτὸν ἥσθη τε χωΐ᾿ 
εἶπεν, ᾿Εσγὼ τρὸς σὲ ἤϊω ἐπισχεψόμενος πῶς ἔχεις. ᾿Ἐγχὼ δὲ, 
εἶπεν ὁ Γαδάτας, ναὶ μὼ τὸς ϑεὸς, σὲ ἐπανωθεωσόμιενος ἤϊοι 
ὁποῖός τις ποτὲ Φοίνῃ ἰδεῖν, ὁ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων" ὅςτις ὄτ᾽ 
οἶδ᾽ ἐγὼ ὅ,τι νῦν μϑ δεόμενος, ὅτε μὴν ὑποσχόμενός γέ μοι 
ταῦτω πράξειν, ὅτε μὴν εὖ πεπονθὼς ὑτ᾽ ἐμ (εἰς γε τὸ ἴδιον) 
θδ᾽ τιν, ἀλλ᾽ ὅτι τὸς Φίλιδς σοι ἔδοξα τι ὀνῆσαι, ὅτως ἐμοὶ 
προθύμως ἐξοήθησας, ὡς νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ " οἴχομαι, τὸ δ᾽ 

Ραγίϊηι [115 πιο 5 ; αἰαὶ δα ἴῃ ροϊοβίαϊθηι δ δαυ θυ ἰμίθγοθρι νθηθγο, 
[πιο Ποϊαηΐ οἰϊαπη οὐπὰ 81105 πλπ]οβ, πὶ ΠΠπτὰ ἰρβύση ααἱ (ὑδάἀδίΐαπα νυϊπο- 
τᾶγαῖ. ραϊίο5 νογῦ Αββϑυσῇ, ααἱ τὰπο ἰογίὸ αδααΐεο σαβίθΠαπι οὐβι ἀθθδηΐ, 
Ῥαυίη ἴῃ 1]8ην ΠλΠ ΙΟΠΘ αι, ατιὸ5 ἃ (ἰδααϊᾷ ἀοίδοογαΐ, ἰασἃ 56. γϑοϊρίαπί: 
ρϑυίη), ἀπίθνοσΐθηο ἴῃ ἸηρΏ δ πὶ σα ΠαἀΆΤη ΑΑΒΒΥΤΙΪ γθρὴ5 ὈΓΌΘΠῚ 86. σοπε- 
γεηξ ; ἴῃ πᾶπιὶ οἱ 'ρ56 σαπὶ οαγυῖθι5 εἴ οαιῖ5 σοῃρογαῖ. 
ΗΒ τϑθι5 οοηίδοι5, Ονσις ἰῇ τορίοποιῃ δα αἴξ τθοθα!ϊ: οἵ οὐτη 605 Π005 

ορουίιξ οαρον!5 Ορογὰπιὶ αγὸ [55]55θΐ, σοι εβετη θοΥρῚ: (ἀαάαΐεο ν᾽βοηαὶ 
οαιϊιδᾶ, οσοσποδοθηαίφμο απὸ ραοῖο 56 ἐ8 οχ νυϊπογο μαθογοί. ΠἨΠῚ διΐθτη 
Ῥουροηί Οαδἀαΐαβ ΟὈ]Ιραΐο 18πὶ νηοῦ οοιτῖς. Ἐπιη Ονσηβ τὶ ν]αἹξ, σανῖ- 
5115 οϑί αἰχίταιιθ, Δα τὸ ἴθᾶμη νἰβυσγιβ απ ναΐθγοβ. Εἰρὸ νογὸ, ἰμαυϊὲ αδαα- 
(α5, Ἰΐδθγιπι [6 Ῥτοίθοϊὸ βρθοίϊδίαι νϑηὶ, υἱ ν]άθαμπῃ 4180 ν αἰ 5 ἴα], 14}} δηΐτηο 
ῬγΈΘαΙ υὐηοὲ, ΒΡΘΟΙ͂ΟΒ δῖ Σ αἱ οὐ 1056 Ὠθβοίδηη αὐᾷ, παπο ἴῃ γ6 γηοὶ ἐπα !ρ6 85, 
πθο τ] βαπὸ Πέθο 10. ἔαοίαχιιην ᾿ρΥΟν ΒΟΥ 5, ἤθο δαίδθοίαβ αἰ]οὸ ἃ πιὸ νοὶ ἴδη- 
{110 515. θθποἤοῖο ρυϊναίϊηι, βεὰ αὐὸ ἀπηξακαΐξ ααδα ἘΠῚ Υἰβὰ5 βιιπι ἀπΊῖοῖ5 
Αἰϊαπ πἰ Πα15. Δα θυ γ6, πβαπθ δἀθὸ δου 6 οροπι {1 1511) αὐ ἴὰπὶ τὴ 6 αυοά 

. 

Τάριῃ, «ἤγαο. ν. 1140, 1147. ἃ Φθάσαντες, 0.7] ϑίορδμο Δ βθηϊου, 
Ὑευ.---τδεινόν γ᾽ εἶπας, εἰ Κα ζῆς ϑανών, ααὶ γροίθησιιπη 6586 ἀπὸ τῇ κοινῇ ψΟΥΘΌΠῚ 

κατέφυγον ραϊαὶ ; ΔΙΙοχαῖ. ν᾽ άθυὶ ροββοὶ αἰ- 

ὁθηόινῃ ἐμῖβδο ἔφθασαν». 
Ὁ Οἴχομαι,.1] 86 41ο γοῦθο 50 Ζιιδέαξηι. 

τα 1]. ἀ. Ρ. 119. λαμδϑάνεταί ποτὲ ἢ ἐπὶ ϑανάτε 

----. ὄ «κ ἢ καὶ οἰχόμενος καὶ ἀποιχόμενος ὃ ϑανών, 

ΒΟΡΏ. ΕἸδοῖ. ν. 145, 140. 
Ἔλ. Νήπιος ὅςις τῶν οἰκτρῶς 

Οἰὐχομέγων γονέων ἐπιλάθεται, 

Με, Θεὸς γὰρ ἐκσώζει με, τῷδε δ᾽ οἴχομαι. 

δάθη) δϑὶ βιξηϊβοδίίο τῷ ὑπάγω, Μαίΐ, 
ΧΧΥΪ. 34, Οροτθ ρτδίϊαπι οδὲ ποίαγο, φιϑὶϊῖ 
βίο οοηϑθηβύαιθ ἀἰγθογϑῶ σ᾿ πΐδ8. ΟΠι- 
ποπὶ ἴῃ πιο δ τη  ΠΈ ΟΠ6 δυσφημίαν Υἱ Δ ΥΠΕ, 
Ηΐϊῃο δηΐτι τὰπὶ Πεδτιδὲ ἰπτὰ «ἤν αδε8 ϑαυτα 
Ἧππ, 4υοά φτορτὶδ αὔἶγε, γγοῇοϊδοί. ἕτο. 

ΝΕ ΕΩΣ δ, κωὸ τ: .«Ὡ; 
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ἐπὶ σοὶ σέσωσμαι. Οὐ μὰ τὸς ϑεὸς, ὦ Κῦρε, εἰ ἦν οἷος ἔφυν 
ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἐπαιδοποιησάμην, ἐχ οἶδα εἰ ἐκτησάμην Θοϊδα 
ποτ᾽ ἂν τοιῦτον περὶ ἐμέ ἐπεὶ ἄλλες τε οἶδα παῖδως, καὶ τῶ- 
τὸν τὸν νῦν ᾿Ασσυρίων βασιλέω, πολὺ πλείω ἤδη τὸν αὑτῷ πα- 
σέρα ἀνιώσαντα ἢ σὲ νῦν δύνωται ἀνιᾷν. Καὶ ὁ Κῦρος πρὸς 
ταῦτα εἶπεν ὧδε, Ὦ Ταδάτα, ἢ πολὺ μεῖζον ποωρεὶς ϑαῦμα, 
ἐμὲ νῦν θαυμάζεις. Καὶ τί δὴ τῦτ᾽ ἐςίν; ἔφη ὁ ΤΤαδάτας. 
Ὅτι τοσῦτοι μὲν Περσῶν, ἔφη, ἐσπόδωσον περὶ σὲ, τοστοι δὲ 

- Μήδων, τοσοῦτο; δὲ “Ὑρχανίων᾽ πάντες δὲ οἱ παρόντες ᾿Αρμιενίων 
χωὶ Σαχῶν χαὶ Καδοσίων. Καὶ ὁ Γαδάτας ἐπεύξατο, ᾿Αλλ᾽ ὦ 
Ζεῦ, ἔφη, χωὶ τότοις πολλὼ ἀγαθὰ δοῖεν οἱ ϑεοὶ, καὶ πλεῖξα 
τῷ αἰτίῳ τῇ χαὶ τότες τοιότες εἶναι. Καὶ ὅπως μέντοι ὃς ἐπα!- 
γεῖς, τότος, ὦ Κῦρε, καὶ ξενίσωμεν κωλῶς, δέχα τὼ ξένια οἷα 
ἐγὼ δύναμαι" ἅμω δὲ προςῆγε πάμπολλα, ὥςε καὶ ϑύειν τὸν 
βολόμενον, καὶ ξενίζεσθωι πᾶν τὸ ςράτευμα ἁξίως τῶν κωλῶς 
πετοιημένωνχωὶ χωλῶς συμξάντων. ; 
Ὁ δὲ Καδόσιος ὠπισθοφυλάκει, χαὶ ἃ μετέσχε τῆς διώξεως" 

βελόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λαμπρόν τι ποιῆσαι, ὅτε ἀνωκχοινωσά- 
μενος ὅτε εἰπὼν ἐδέν τῷ Κύρῳ, χατέθει τὴν Ὡρὸς Βαξυλῶνω χώ- 

δὐκησί, μογίθγίτα : αυοά 6, βαῖνῃβ βῖπι,|, δῦ ἄθοβ ἐμιηιογξαϊο5, Οὐτο, οἰϊατὶ 
81 [8118 Ἔβϑθ τη 41.815 ᾿Π 110 παΐτιβ 50, Πθογόβαιθ ργοογθᾶββθμι, μαυα βοῖο᾽ δὴ 
δ] ίαπι 51. ἐὐρα τὴ6 δαίδοίιιην πυπαιδη ὨΔὈΪ ΕΓΒ ἔπθυ μα : ἢΔΠπὶ οἱ 8|105 αἴϊο- 
γαπε {Π108 πουΐ οἵ πὰπο ἴρβαμα Αβϑυγίοσαμ τηοδὸ γορϑηλ, τ]ὸ Ρ]15 ἀΟ]οΥβ 
πιοϊοοέίφιο Ῥαϊγὶ 50:0 δάτι 1556, αιαπη {01 18πὶ δαΐδυγο ροβϑί. Αἀ πες 
Ὁ γγι 516 τεβροπάϊι, Μυϊὸ, (ὐδάαία, πιΔ]οΥἹ σου ὸ πλΐγϑοῦ]ο ρυϑοίθι τη 550, ΠηῸ 
ἴδια δατηϊγαγῖβ. ΕἸ αὐϊάπατῃ Πα. 68 ἢ αἱ (ἀαααία5. ιὸά, ᾿παυϊῖ, (οὶ 
Ῥογβεα {01 πανᾶγυπέ ορογϑῃι, ἰοί Μθαϊ, ἰοὲ ΕἸ γγοδηὶ 5 αἴψιθ αὐθὺ αυοίαᾳαοί 
αὐβυπί Ατπιθηΐ, ὅδςς, (ὐδάμι5:. ΕΠ (ἀλαίαβ δα]δοῖο νοίΐο, Κ᾽ δι ὰπι ἢ15, αἰΐ, 
8 7υρίτεν, πιυϊία αἰ θοπᾶ Ἰἰαγριαπίιγ, οἱ 1}: 4] οίοῦ δϑὲ αἱ οἵ Πἱ (α}65 581η1. 
ὕει τατηθῃ 608, 4105 ἐν, Οὐγγο, [απ64ἀ5, ἐστοριὸ Ποθρίτο ΘΧΟΙΡΙ μηι5, ἃσοῖρο 
ἤξδο τησποζα, αμ 114 ψμϊάθηι ᾿ρ56 ἐἰαγ 6 βοββαμπι : δἰ] απ16 ρογπιαϊα Δα ΔχΙΐ, 
υζ οἵ ΤΕΠὶ β5δογᾶτῃ ἴδσογθ, υΐ νο]]οῖ, μροβϑοί, οἵ ἀπινευβιιβ Θχθγοἰτι15 ΠΟΒρΡ ΓΟ 6 Χ- 
οἰρεγοίασ, ργὸ αἀἰρτίξαίο ΠΠ]άγιιπὰ γθυιτη, απιϑ5 οἱ ργεροΙαγὸ σοβῖε ογδηΐ οἵ ργζ: 
αἰαγὸ βιισοθϑβογαηί. 

(ἰαὐυβῖιβ δυΐθπ Θχίγεπηϊ οἰιβίοβ ογαΐ ἃρΊΩΪη15, ἢδο Ποβίϊαμη βουβθαιθηάο- 
τὰπη ῬαγίσΘΡ5: αυἱ ἐαπιθη Οὐπι οἱ 1056 νϑ]]δῖ ἔβοϊηιβ ΠΠυϑίτο αυοαάδηι 
οάεγα, ΠΘαῸ6 σοιμηπηυπίοαίβ, γ6 οὐπὶ γγο, Πθαὺ6 δά δὰμι ἀο]αίδ, 'ῃ ΓΟρΡΊΟΠΘΠῚ 

βοηδέ, δα ἐπέενίέυπι, εἴα 5ἰςηϊΠοαηάση 11, ἘΪυβάθπι δμρ]ιοηιϊδηνὶ οχουηρὶα 50}- 
δαἀθίθοπί, Φυοτηοάο 6η, χυ, 2. υϑυγρᾶ- 
(ΠῚ 6586 γ᾽ ΘΕΌΣ : 52)ὍθΊ ν ὙΠ ΓΧΧ. 
ἸηΐοιΡ. ἐγὼ δὲ ἀπο λύομαι ἄτεκνος" Ὦ. 6. πιογΐαν" 

γίνε ἐϊϑετίφ : εἰ Θόφε. χἰίὶ, 90, κἰνζλς: 
“δ, εἰ ποτὶ μαγραίί». Ὑἱᾶάς Ῥᾳ4. χΊνΠΙ. 

Ροάϊίαΐ οἰΐαπι ᾿ἰηραδ 1, απ : ἤδη, Ῥοηιρ. 
Ῥοβῖο ποίογο, αὐ ον ἃπίϊααὶ ἀἰσοθδηΐξ 
πιογίεηι. δῖ βοι οὶ ᾿ηργϑίΐατη τηϊοῦῖ 
γίϑιιτη οδϑὲ οχρυίσπογο γοοάρ]ο; αἴαιιθ ἀρῶ 
81 αοτα ἃ νἱτᾶ, ἀθοθϑβϑο νϑίογϑϑ πη ἀἰοαγϑηΐ, 
ἀϊοοθαπί; Κι, Ῥιχτ, «νι 
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ραν. Διεσπαρμένοις δὲ τοῖς ἵπποις αὐτῷ " ἀπιὼν ὁ ̓ Ασσύριος 
ἐκ τῆς ἐαυτῷ πόλεως, ὃ δὴ κατέφυγε, συντυγχάνει μάλο, δὴ 
συντεταγμένον ἔχων τὸ ἑαυτῷ ςράτευμα. ὩὭςς δ᾽ ἔγνω μόνος 
εἶνωι τὸς Καδεσίες, ἐπιτίθετωι, χωὶ τόν τε ἄρχοντα τῶν Καδε- 
σίων ἀποχτείνει, χωὶ ἄλλος πολλός χαὶ ἵσπος δὲ πολλὸς 
λαμβάνει τῶν Κωδοσίων, χκωὶ ἣν ἄγοντες λείων ἐτύγχανον 
ἀφωιρεῖται: Καὶ ὁ μὲν ᾿Ασσύριος διώξας ἄχρις ὃ ἀσφαλές 
ᾧετο εἴνωι, ἀπετράτετο" οἱ δὲ Καδάσιοι ἐσώζοντο πρὸς τὸ ςρα- 
σόπεδον ἀμφὶ δείλην οἱ πρῶτοι. ἸΚῦρος δὲ ὡς ἤσθετο τὸ γενγο- 
νὸς, ὑπήντω τε τοῖς ΚΚαδεσίοις, καὶ ὅντινοω ἴδοι τετρωμένον, ἀνα- 
λαμξάνων, τῦτον μὲν ὡς Ἰαδάτον ἀπέπεμπεν, ὅπως ϑερα- 
πεύοιτο᾽ τὸς δ᾽ ἄλλες συγχατεσκήνε, χαὶ ὅπως τὼ ἐπιτήδεια 
ἔχοιεν συνεπεμελεῖτο, παραλαμβάνων τῶν ὁμοτίμων Τἱερσῶν 
συνεπτμελητάς" (ἐν γὰρ τοῖς τοιὅτοις οἱ ἀγαθοὶ συνεπιπονεῖν 
ἐθέλϑσ!ι) χωὶ ἀνιώμενος μέντοι οὐτὸς ἰσχυρῶς δῆλος ἦν᾽ ὡς χαὶ 
σῶν ἄλλων δειπνάντων, ἡνίκω ἤδη ὥρω ἦν, Κῦρος ἔτι σὺν τοῖς 
ὑτηρέτωις καὶ τοῖς ἰατροῖς, ὀδένω ἑχὼν ἀτημέλητον ποωρέλιπεν. 
ἀλλ᾽ ἢ αὐτόπτης ἐφεώρα, ἢ, εἰ μὴ αὐτὸς ἐξωνύτοι, πέμπων 
Φανερὸς ἦν τὸς ϑερωτιεύοντας. ἹΚαὶ τότε μιὲν ὅτως ἐχοιμμήθη- 

ΒΑΡ ]οποῖη νογϑὺὰβ θχο!. Ι5ρουββ νϑυὸ ἐρβίιβ Θααϊθ5, τσ ΑΒΒΥΤὶα5 
οἂμπη Οχ 06 βυᾶ, απὸ σοπίυρσογαϊ, ργοβοϊβοθγθίαγ, σα ᾿πβίσιοι5 οργθρὶθ 
ΠΟΡΙ5 ὁσουγτς. Οπιαμδ 50 105 6556 05 (Δ 5105 ρου βϑοί, πηρϑΐαμη ἴῃ 
605 ἔδοϊί, οἵ {ππὶ (ὐδατιβιογαμη ὈΥἸ ΠΟΙ Ροτη ᾿ηΐου οί, τὰν πα] 05. ΑἸ 105 : ααΐπ 
οἵ σομηρ] υγο5 Οδάυβιίοσγιπι Θαπο5 σα ρὶξ, απαπηααθ 1} ἐοστὸ ἴυης ἀσοθαηΐ ργω- 
απ, αὐΐοτί. Εἰ Αβϑυτῖαβ αὐἰάοη Οαὐηδϑῖοδ οὸ ἀϑάὰδ ρογβοασμξιβ, απὸ 
ταἴπην 6556. ρυΐαθαΐ, ΓΌΟΝ Γβιιβ οδί : (51 νογὸ ρυΐπηὶ δα οαβίγα εἶγοᾶ γ85- 
ῬΟΓΆΠῚ 58 1ν] ρϑυνθπουιηῖ. Οὐγὰβ ΟΕ] τῸ 1}, βοπτ σοϑία ἔπθχαΐ, σορπονϊ, δὲ 
οὈνίαπιὶ (ὐδαυ5115 ργοσ ἢ, οἵ αιθτη νυϊπογαϊη να θγοί, θρῆὲ ΥΘΟΙΡΊθη5, δ 
(Οδάαίδῃη τηἰ το ραΐ, αἱ σγαγοίαν : οϑοίθτοϑ ἴθ ϑοάθηι ἰ(ἀθογπαςυΐο οοἸ]οςαθαΐ, 
βιυἀϊοβέσιιθ οἴιπὶ 4115 δύ ἔρ8ο ἀαθαΐ ὀρϑγαμι αὐ οἷβ πϑοθββασιὰ βαρρεοίοσοηϊ, 

Δ βαμη 5 ἴῃ ραγίθηι ουγαι! 5 ἤμ)μδ ποθ }}15 ἐθ Ῥουβὶβ αὶ ὁμότιμοι ἀρρεὶ- 
ἰδπῖυγ : (Πδην ἴπ ᾿μ} πβηποαϊ γοριιβ υὐγὲ Ὀοπὶ ΠΡΟ ΠΓΟΥ Ορογὰβ βᾶβ ΘΟ ΠΠρτη:) 
ἴρ586 νογὸ σγάνϑμπ οἰϊαπι ργεθίουθθαι ἀοϊογθιη : δαἀθὸ εἴ σοθη ΒΕ θῈ}5 8}}15, οὐ ῃὶ 
Ἶδηι σωπαπαϊ ἰθηιρι5 ογαΐ, Οὐ σιιβ οϊὰπὶ [ἀπῇ Οἰπὶ τ  Πἰβι5 ἃ6 πιθα οἷβ ΠΟΠΗΪ- 
ΠΘΠῚ 5ι1ῇ αι! 6πὶ 5ροηΐθ πορίθοιυν γο ηππογοί, βοαὰ νοὶ ἰρβθηιθὶ 5 ῖβ ΟΟΌ ΙΒ 
Ἰῃβριοϊοθαϊ οηιηθ8, 6], 056 5ὶ πος ρϑυἤοθγο ΠῸῚ μοββοῖ, μαΐδγη πἰογοί αυϊ 
δΟΥ πὶ Οἰιγανη σογογρηί. Ἂς {πὶ αὐϊάθηι ἰἰὰ 56. αυϊοῖῖ ἀθάθγιης : ̓τὶγαᾶ 8υ- 

ἃ ᾿Λπιὼν ὁ, ὅκ6.} Τ,οὐμποϊανίο ῥ᾽ δουὶϊί ἐπιὼν ἴαοὶξ; αυὶ «ηπαὶ. 110. 8. ο. 20. τοῖα οδιῃάστα 
ὁ, ο. ΝΒ Ἰδοϊϊομθιη ἄδπιιβ, ααδπὶ οὐϊν, ΧΟΒΟΡΠΟηζΕῚ5 Τογὸ γ θυ 15, υἱὲ βοϊοξ, ρογβὸ- 
ϑίεριι. Ἑίοη. «ἢϊὰ. ΕἸον. εἰ Μ5. Βοά]. ργ ααυϊίυν: ᾿Απιὼν δὲ ὃ ̓ Ασσύριος ἐκ τῆς πόλεῳς κ 
Ἂρ ἔρυαηδ, Θυΐη οἱ Ζοηανας Ῥσὸ πΟΌΪΒ κατέφυγε, αυντηγχάνει αὐτοῖς" ὅτ, 
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)..6 σαν ἅμω δὲ τῇ ἡμέρῳ κηρύξας συνιέναι τῶν μὲν ἄλλων τὸς 
ἄρχοντας, τὸς δὲ Καδεσίος πάντας, ἔλεξε τοιάδε; ; 

τ Ανδρες σύμμωχοι, ἀνθρώπινον μὲν τὸ γεγενημένον πάθος. 
“Τὸ γὰρ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπος ὄντας, δὲν, οἴμκωι, ϑαυμοςόν. 
“᾿Αξιοί γε μέντοι ἐσμὲν τὸ γεγενημένδ τότϑ πράώγμωτος 
« ἀπολαῦσαί τι ἀγαθὸν, τὸ μαθεῖν μήποτε διωσπῷν ἀπὸ τῷ 
“ἐ ὅχο δύγωμιν ἀσθενεςέρων τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως. " Καὶ 
“ ἀχὶ τῦτ΄, ἔφη, λέγω, ὡς 8 δεῖ ποτε χαὶ ἐλάσσονι ἔτι μορίῳ 

’ 

εἤέναι ὅπ ἂν δέη, ἢ νῦν ὁ Καδέσιος ὠχετο᾽ ἀλλ᾽ ἤν τις ὃ κοι- 
“ γῴόμενος ὁρμᾶται τῷ ἱχωνῷ βοηθῆσαι, ἔςι μὲν ἀπατηθῆνοι, ἔφ! 
“ δὲ σῷ ὑπομένοντι, ἐξωπατήσοντι τὸς πολεμίος, ἄλλοσε τρέ- 
ἐψψαι ἀπὸ τῶν ἐξεληλυθότων" ἔς! δὲ, ἄλλα παρέχοντοω πράγ- 
“ μαξα τοῖς πολεμίοις, τοῖς Φίλοις ἀσφάλειαν παρέχειν" καὶ 
Ἔϑχῳ μὲν ἐδ᾽ ὁ χωρὶς ὧν ἀπέφτωι, ἀλλ᾽ ἐξαρτήσεται τῆς ἴἶσ- 
“ αχύος" ὁ δὲ ἀπελθὼν μὴ ἀνακοινωσάμενος ὅπ ἂν ἦ, ἐδέν τ’; 
“ διάφορον πάσχει ἢ εἰ μόνος ἐςρατεύετο. ᾿Αλλ᾽ ἀντὶ μὲν 
“ἐφσότρ, ἔφη, ἣν Θεὸς ϑέλη, ἀμυνόμεθω τὸς πολεμιίθς ἐκ εἰς 
“ μαχράν. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὼν τάχιςα ὠριςήσητε, ἄξω ὑμᾶς ἐγὼ 
“ ἔγθο, σὸ πρώγμα, ἐγένετο" καὶ ἅμω μὲν ϑάψομεν τὸς τελευτή- 

ἴετη ἰυσα οὐπὶ ρ6Ὶ Ῥγξοοοη65 τα πόσα αὐϊάδτῃ ἀμοο5, Οὐδαάτβιοβ ναγὸ ὑΏ1- 
ὙΘΥΞΟ5 ΠΟΠΥΘΗΪΓΕ 7 1551|55οὲ, (8 }1ἃ απϑοάδμι νοῦθα ἔδοϊζ : 

“ Ηυχπδηυμι εϑί, 5061}, ποῦ αποα δοοϊάϊ, Νίαπι 605, ποιηῖηδϑ 40] 5ἰηΐ, 
ἐΕ ΘΥΤΆΓΘ : τηϊπἰπηθ, τηϑᾷ αυϊάθηη βθηΐθηιᾶ, τηϊγταηὶ θεῖ. Ὑογὰτη ΡΥ αϑί ἢτιο- 
“τυ 05 υἵ ΔἰἸΙαύθειη οχ 6δο αποά οοηίξρὶς σα ρίϑηγιβ, πὐηυγηιν ἱϊ ἀἰβοδηλιβ 
“ἐ φορία8, ποβίϊαμη απιςθ βἰηΐ ΟΡ 5 πη θΘΟἸ ΠοΥ65, 0 θχϑγοῖϊζα ἰοΐο παμαιᾶμη 
““ Ἀγο ]οηάδ5 ε5885ὲ.0Ὀ Νρφαιδ πος ἀϊςο, αἰΐ, Ποη ἀοθθτα αἰήψιθηι εἴϊδην ΤΙΣ] 
“σα ἃρτηΐηθ {πὸ ἀπαυδπηι ργοῆοἶδὶ απὸ 510 οραβ, αυὰμῃ Πα ἔπουϊί, οὐ 
“απο (ὐδάιιῖ5 τηοα ὃ οχῆξ : 5661 351 φαΐβ τὸ οὰπὴ 110 σοτηπιπηϊςαίϑ, 4αἱ 5δ(ὶ5 
“Ξ νἱτίαπι δ ορεῖὴ ἰθγοηάδμ μαθθαΐ, Ἔσγεαϊίαγ, Ποῖ αυἰάθη ροβ56 αἱ ἀθο}ρ)- 
“ἐξ αἴυγ: αἱ ἡϊμά οἐΐαπι Ππουὶ Ῥο586, υἱ 15 4] γϑυπαποῖ, μοβίθα (Ἀ]θ πο Δ ἰΐξ. 
“ χαΐ ΘρΤΕβ50}5 βιιηΐ, ἀνουίαί : ἀπίῃ οἱ [1 ποβίθιιβ πϑροῖϊα [δοθβϑθπάο, δηλὶ- 
“ οο5 ἰπταῖο ΘΟἸ]οσαγα ροίοβί : αἴαυδ [(ὰ πὲ, μὲ πὸ αυϊάθηι 15, 4] 5θογϑπὶ 
“{ὑεπἰ ἃ οὐξογῖδ, αὈβὶϊ ; 56ἀ 80 ὀχογοὐξίϊ5 γοθογο ροηάθαΐ : αὶ νογὸ ἀἰδοθ5- 
“’ βετῖξ, πϑαῖθ σι αἴΐψιο σοτηγαηϊοανθεῖς αιὸ ἰξιγιιβ 5ις, 111 Ὡ181] αἰγουγϑὶ 
“ἐ αροϊαϊξ, αυὰπη 5ἱ 5ο[υβ οχρθαϊοηθην βυβοθροῦῖί. Αἴ Θηΐμ ρΓῸ ψαοίπονο 
“Βοον νοϊοπίε ἀθο, μοβίεβ Ὀγενὶ υἱςίβοθηι.. ϑθά οἱπι ρυϊπιὰπι ργαμηβὶ [ὸ- 
“. τι, δὃ γὸ5. 6ρῸ ἀτισᾶπι δὶ γῸ5. οϑί ρϑβία : 5: ΠΛΉ] 116 Ἰπου105 56 Ρ6]ἸΘπλι. 

ἃ Καὶ ἐχὶ τῦτ᾽, ὅκ6,1 Ὑ σοτη ρθη τ ΔΊ 
Δατηοπίία οἀϊξ, ϑγορί, Ἑτοι. εἰ ΓΊον. ἴῃ 
ΘΟ ΘΙ 5 ὉΓοο ΟΥΤΩ 5ΒΆΤΩ, Γαδ πτηβ, ΦΌΔΙΩ 
Ἰδοξςοποτω ρχοῦαΐ δέδγω «ιμγείιι. 

Ὁ ΚοινήμενοςἾ Ἑἀἰοη6 5 .η]. οἱ Ῥίον. 
κινόμενος ΤΙΡΥΌΘΥΩΤΟ οΧΠΪΡη. Ογρίι9 

κοινωσάμενος αἀΐοτί. 564 ργροίογομαα υἱάο- 
( Θὰ 80 γρίαγδ, 41128 ΠΔ]ΌΥΘΙῚ ΟἸΠΠῚ κινώμε- 
νος αἰπηϊίαίοτα παροῖ, Ἰΐίδαιιθ ΒΚ ΘΡΠΔΠῚΒ 
οἱ Τρ ποϊαν} 8 οὐηΐηο γϑοΐδ γΘΡΟΒΌΘΡΙΩ 
κοινόμενος, αθοά ἰη Μϑίο Βοίῇ. οἱ οἀΐί. 
οἴατω ΤΠ ίοτι, Ἰοσιίητ, 
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“ἐ σαντᾶς. ἅμω δὲ δείξομεν τοῖς πολεμίοις, ἔνθα χρωτῆσωι να- 
“ μίζεσιν, ἐνταῦθα ἄλλες αὐτῶν χρείττος, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ " καὶ 
“ ὅπως γε μηδὲ τὸ χωρίον ἡδέως ὁρῶσιν, ἔνθα κωτέχωινον ἡμῶν 
{ τὸς συμμάχες" ἢν δὲ μὴ ἀντεπεξίωσι, ᾿ καύσωμεν αὐτῶν τὼς 
τ κώμας, κῶι δηώσωμεν τὴν χώρων" ἵνα μὴ ἃ ἡμᾶς ἐποίησαν 
ἐξ ὁρῶντες εὐφραίνωντωι, ἀλλὰ τὼ ἑαυτῶν χκαχὼ ϑεώμενοι ἀν!- 
ἐς» Η λ τ ἤ ᾽ ἢ - "7 ς - Ν' ὥντω:. Οἱ μὲν ὃν ἄλλοι, ἔφη, ἀριςᾶτε ἰόντες" ὑμεῖς δὲ 
«ςς ν ᾿ με ΟΥ̓ ΕἸ σ 3 “ ᾿ν Ν ἐς Καδόσιοι, πρῶτον μὲν ἀπελθόντες ἄρχοντα ὑμῶν αὐτῶν 
᾿ ἕλεσθε ἥπερ ὑμῖν γόμος, ὅςτις ὑμῶν ἐπιμελήσεται σὺν τοῖς 
“ϑιροῖς καὶ σὺν ἡμῖν, ἤν τι προςδέησϑϑε" ἐπειδὰν δὲ ἕλησθε χαὶ 

“ ἀριφήσητε, πέμψατε πεὸς ἐμιὲ τὸν αἱρεθέντα. Οἱ μὲν δὴ 
ναὔτα ἔπραξαν" ὁ δὲ Κῦρος, ἐπειδὴ ἐξήγαγε τὸ σράτευμα,, καὶ 
χωτέςησεν εἰς τάξιν, τὸν ἡρημένον ὑπὸ τῶν Καδοσίων, ἐχέλφυσε 
πλησίον αὐτῷ ἄγειν τὴν τάξιν, “Ὅσως, ἔφη, ἢν δυνώμεθα, ἀνα- 
θωῤῥύνωμεν τὸς ἄνδρας. “Οὕτω δὴ ἐπορεύοντο χαὶ ἐλθόντες 
ἔθαπτον μὲν τὸς Καδεσίες, ἐδήων δὲ τὴν χώραν. Ποιήσαντες 
δὲ ταῦτω, ἀπῆλθον τὼ ἐπιτήδειοω ἐκ τῆς πολεμίως ἔχοντες σά- 
λ,» εἰς τὴν Γαδάτα. ὁ 

Ἐμνοήσας δ᾽ ὅτι οἱ σὸς αὐτὸν φεζηχότες, ὄντες υλησίον 

ἐξ βγη ποϑίθιιδ, 51 ἄθιβ νοἱθὲ, οϑίθηθσηιιβ, {}1Ὸ 1105 10515 6556 ροίίογεβ, ΕὉῚ 
(ἐ 36. ΒΌΡΘΙΙΟΙΘ5 Ἔν 51556 σθηϑθηΐ : αἴσῃ! δἴίδιη οἠίοϊοηνδ, αἱ πὸ Ἰοσιπὶ αυἷ- 
4 ἄρῃ Ππὶ ΠΙθΘ πίον ᾿π πθδηΐζγ, Ποβίγοβ ΒῚ βοοῖοβ πο γθιθυιηΐ : 51η Δάν υβὲ 
ἐξ ρη ργΟαϊθυϊηΐ, ᾿πσθη θη θογιπὴ νἱοοβ, ἀρτήμηαιθ ΡΟρΡα ΑΙ μηυγ ; ἠδ 
«( Ἰεβ 18ΠπΔ Θχ σοηβρθοῖῃ ΘΟ τη, 4188 ἢ ΠΟ ραίγατγιηΐ, οαρίαπί : 566 ἰηΐαδη- 
“( ἴρᾳ πιᾶϊα ριορεῖα τποῦοσα δαἀξοϊδηΐαγ, [ασὰθ νοβ, ᾿ἰπααϊί, ἃ} Ργδηβιπὶ 
( χι6 : νὸβ5 δυΐθιῃ Δα π5ι1, ρει ὰπι Π!ῆς ἀρ 658], ΤΏΟΓ δ. νΟβίγο ΨΟ]5 ΔΙ ΘΙΠ 
(9 1ρ5ὶ5 ἴῃ ὈΥΪηοΙρ6πὰ οἰ οτέθ, 4] σατ 115 ἃς ΠΟΡῚ8Β νϑβίγὶ σγα πὶ σογαῖ, Ἐδ]- 
“ἐ ραῃαὰθ Ορὰβ ἔπμουϊ : ἤμῆο Ὁ1 ἀθίθρου5. ἃς Ῥυδηβὶ {πυ 15, ἀοἰδοίιπι οἷ 
(ὁ τῃρ τ 6.) Αἰαυθ πος 1} δοθγιηὶ : Οὐτὰβ δυΐθηη ροβίαιιδηιν σΟρὶα5 
οἀαχίδββοῖ, βιιάσααιθ 11, αἂὶ ἃ Οδαιι51:15 ἕαογαϊς ἀθ]θοίιιβ, ἴῃ ἀοῖθ Ἰοσυχη {γἰθι}5- 
56ῖ, 1551 δηλ ὈΓΟρίου 856. δέογμπε δοίθτη ἄποοτα, αὸ ᾿ΠΠογαπ,, ᾿παυϊί, 5ὶ 
ἀυϊάθπη Ῥοϊθυπαι5, ΤΠ γΒΌ ΤΏ ΘΧΟΙ ΓΘ μλι5 απΐμηοβ. Αἴσαθ ἰἰὰ φλάρη ρτοῆεϊδ- 
εθρδηΐαῦ : οὔπιαιο αὐ ἰοοιπ μουν θη ββθηΐ οἱ δά ποϊοβ Βορο θθαηΐ, οἵ ἀρτὰπὶ 
Ῥοριεϊαραμπίαγ, ἢΠῚ5 γε θὰ σοῃΐδοιβ, σοσηγηθαξ) 6Χ Ποβίϊοο 5Θοῖιπὰ ἔγθηΐθϑ, 
ἴῃ τορίομθηι (λα αῖεθ ΓΟΥΘΥΒῚ Βηί. 
Οὐ αὐΐθηι δ δηϊπηαπὶ ΟὐὙ7γῸ δοοιἀἰπβθί, ξαϊασιτη, αξ (αὶ δα 56 ἀοίδοογαμηί, 

-.ν» 

ἃ Καὶ ὅπως, ὃζο,]ὺ Εὐδί ἔλλειψις ᾿Αττική" εἴ Ὁ Καύσωμεν, ὅτ 6.1 516 ἴῃ {015 πδοΐθη 5 
ΒῈαυαϊδάμσπχ νἱἀοίυν πράξομεν, νοὶ αἰ τυ αὶὶβ βουϊ δίας : ΜΙ. δυΐθτα Βοαϊ, Γα- 
γοργὰ βίπ}}6. Αἀνθυθιαμ) δυΐοιη πὰ Ὀγοβθηΐδέ καύσομεν καὶ δῃώσομεν, φυοᾷ 
ἦδιι βαργα ᾿ἰυ. 1. Ρ. 95. δὲ 110. δ. Ρ. 3949 (αἱ χη δὶ φυϊάοηι χϑρ}8 αυτϊ θὲ, 
ὅρα, σκόπει Ὑ6] μελέτω σοι Β᾽ 6] ἰὶ ΟροΥ- 
16) οἱ 8101 ραβϑίτη ἐλλειπτικῶς πϑαγθαξατο 
νπογ θεΐ, 
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Βαβυλῶνος, κακῶς πείσοντωι, ἂν μὴ αὐτὸς αἰεὶ παρῇ, ὕτως 
ὅσος τε τῶν πολεμίων ἀφίη, καὶ τότες ἐκέλευε λέγειν σῷ Δσ- 

συρίῳ, κωὶ αὐτὸς κήρυκω ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν λέγοντω τοῦτα, 

ὅτι ἕτοιμος εἴη ἐᾷν τὸς ἐργαζομένες τὴν γῆν, κωὶ μὴ ἀδικεῖν, 

εἰ καὶ ἐκεῖνος βόλοιτο ἐᾷν ἐργάζεϑαι τὸς τῶν πρὸς αὐτὸν ἀφε- 
ζηχότων ἐργάτας. Καίτοι, ἔφη, σὺ μὲν, ἢν καὶ δύνῃ κωλύειν, 

ὀλίγος τινὼς χωλύσεις᾽ (ὀλίγη γὼρ ἐσι γῆ ἡ τῶν πρὸς ἐμ 

ἀφεςηκότων) ἐγὼ δὲ πολλὴν ἄν σοι γῆν ἐῴην ἐνεργὸν εἴνωι. Εἰς 

δὲ τὴν τὸ χοιρπᾷ κομιδὴν, ἢν μὲν πόλεμος ἧ, ὁ κρατῶν μὲν, οἴμοι, 
κομίσεται" ἣν δὲ εἰρήνη γένηται, δηλονότι σὺ, ἔφη. Ἦν μέντοι 
τὶς ἢ τῶν ἐμῶν ὅπλω ἀνταίρηταί σοι; ἢ τῶν σῶν ἐμοὶ, τότϑς: 

ἔφη, ὡς ἂν δυνώμεθα, ἑκάτεροι ἀμυνόμεθα. ᾿Ταῦτω ἐπιςείλως 
τῷ χήρυκι ἀπέπεμπεν. Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ἐπεὶ ἤχοσαν ταῦτα, 
πάντα ἐποίον τείθοντες τὸν βασιλέο συγχωρῆσαι τοῦτο, κωὶ 
ὑτισμικρότατον τῷ πολέμε λιπεῖν. Καὶ ὁ ᾿Ασσύριος μέντοι, 
εἶχε ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων πεισθεὶς, εἴτε χωὶ αὐτὸς ὅτω βοληθεὶς, 
συνήνεσε ταῦτα" " χαὶ ἐγένοντο συνθῆχωι, τοῖς μὲν ἐργαζομέ- 
γος εἰρήνην εἶναι, τοῖς δ᾽ ὁπλοφόροις ὥόλεμον. Ῥαῦτα μὸὲν δὴ 
περὶ τῶν ἐργωτῶν διεπέπροκτο ὁ Κῦρος" τὼς μέντοι νομῶς τῶν 

αυδά ρτορο Βαθγίοηθηι οϑβοηίΐ, πἰδογὸ Δ Πρ γα γ, Πΐβὶ ᾿ΓΘΘΒΘῺΒ [058 ΒΕ ΠΊ ΡΥ 
αὐοδβοί, ἰἀοἰγοὸὺ (ἀπ 605, ιοίημιοι οχ Ποβεθι5 αἰ τη! το θαΐ, Ασϑυτῖο ἀἴσογΘ 
ἤπι5θῖῖ, τὰτη ἰρ56 σδθισδαίογοπι τηϊϑιῖ ὅ11 δα θυ ἤφο ἀδίογγοί : 86 ΠΘΠ06 
ραγαΐαμη ἀρ] 0}18. ράγοογα, πο ᾶαυθ ἤος αὐβοθθ ᾿π]υΥἹᾶ, 51 φμΐάδηι οἱ ΠΪ6 
θογαπι, αι αἀ 56 ἀοίθοϊββοηΐ, ἀρτῖο0}15, 588. ΠΣ ΟΡΟΓα5 ἔαοογθηΐ, ΡΟΥΘ γ6 
γ οί. Ας τὰ αυϊάοπη, αἰΐ, δἰ ϊατηβὶ ργο θΘγΘ ΡΟ β5:5, ΠῸΠ ΠΪ51] ρᾶᾷθοοϑ ΡΓΟΒ- 
Βοθῖβ : (πᾶπι δογιπ, 4] δ πγη6 ἀδβοσογιιηΐ, ΘΧΊρΊ5. οϑί 806.) ΘΡῸ νεγὸ [61- 
τ ογθηι, πη ρίαπε 0] ΓΘΡΊΟΠΘΠ Οὐ ΠΔ 6550. (ὠποά δἰίθηι δα ἔππσίι5 οοἷ- 
Ἰἰσρηάοβ δαιϊηοί, δὶ φυϊάσια θε  παπὶ ἐμοῦ, 5 αὶ ΡΟ θη οΥ οβί, τηρᾷ βοηϊθηί 8, 
ἀοβ οοἰ ρρ: 55 Ρδοοπὶ ἐπέρυ 05 ἴδοου τη 5, {πὶ 50 Π|σοὲ οοὔἶῥρ᾽ 8, αἰ. 9] 
ἡαἷ5 νογὸ ψϑὶ τηθογιτη δάνογβὶϑ [6 ἀγμλἃ ΒΜ 5ΟΥ, ν δὶ (που πὰ ἀν γβ 5 Π16, 
αὖ Πῖ8, ἱπαμ τ, ΡΓῸ ΥὙἹ}} ροοπαβ. ἀΐογαθο γοροβοθηῃβ. ἢ!5 οὐτὰ τηδη {15 
σαὐἀπσοθσαίογθμι αἰ πηϊδὶῖ. Αβυυ! νογὸ, οαμὴ ἢτθς πα ββοηΐ, οἵηηϊ 5ιπαϊο ἃ 
τσο φοπίοπασοθεπηέ, υἱ ἰπείι!5. αὐτὸ ἀσοράογοί, ας ᾳυὰπι πηϊηϊηλαπι Π6}}1 το ]]-- 
ἥσστη ἕμσογοί, Αβϑουτῖιβ νογὸ, βίνο απὸ εἰ σΚ6ῃ5 βιὰ ρογϑβιιαβογαῖ, 5ῖνα ααὸα 
͵ρ86 5ἷς ψο οί, πόρο σοι ρτοθαν : ραοίβημπο αὐθὺ ςοηνοηϊῇ, αὐ οπλ ἀρυὶοο- 
"15. ῬᾶΧ οβ86ῖ, σι}πὶ ἀγπλα 15 Ὀρ σπι, ΕΠ οο ἰσίταν 6 Ἀστίσο}}5 ρογίθοϊς Οὐτι : 

ἃ Καὶ ἐγένοντο ὅτο.] Ἐλάοπι οοηϑυοίιαο παρὰ δὲ τάτοις τῶν γεωργῶν ἱερῶν ᾿ ἀσύλων ἑω- 

ρυά 008 νεὶἠ [ἘΠΊΡΟΤΘ βθυνασί 50] οί, μένων, οἱ πλησίον παρατάξεων γεωργῆντες ἀνεπα- 
τοίοτοπίο Πίοῦον. ᾽ς. Ὁ. 9. Ῥ. 122. Συμ- ἰσθητοι τῶν κινδύνων εἰσίν. ᾿Αμφότεροι γὰρ οἱ 

βάλλονται δὲ παρὰ τοῖς" ᾿Ινδηῖς καὶ τὰ νόμιμα πρὸς “τολεμῆντες ἀλλήλης μὲν ἀποκτείνωσιν ἰν ταῖς μα- 
τὸ μηδέποτε λιμὸν γενέσθαι παρ᾽ αὐτοῖς. Παρὰ χαις, τοὺς δὲ περὶ τὴν γεωργίαν ὄντας ἐῶσιν ἀδν 
μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις οἱ πολέμιοι καταῴφ- λαθεῖς, ὡς κοινοὺς ὄντας ἁπάντων εὐεργέται" ὅτο, 
θείροντες τὴν χώραν, ἀγεώργητοτν κατασκενάζιεσι" , 
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χτηνῶν τὸς μὲν ἑωυτῷ Φίλος ἐχέλευσε χαταθέσϑαι; εἰ βόλο- 
ἐντο, ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐπιχρατεΐῳ" τὴν δὲ τῶν πολεμίων " λείαν 
ἦγον ὁπόθεν δύνωιντο, ὅπως εἴη ἡ ὃ ςρωτείω ἡδίων τοῖς συμμό- 
χοις. Οἱ μὲν γὰρ κίνδυνοι, οἱ αὐτοὶ, χαὶ ἄνευ τῷ λωμξάνειν 
τῷ ἐπιτήδειω" ἡ δὲ ἐκ τῶν πολεμίων τροφὴ χοφοτέρων τὴν ςρα- 
σείαν ἐδόχει παρέχειν. 

Ἔπεὶ δὲ παρεσκευάζετο ὁ ἸΚῦρος ἤδη ὡς ἀπιὼν, πωρῆν ὁ 
Ταδάτας ἄλλα τε δῶρο πολλὰ χωὶ παντοῖο, φέρων χωὶ ἄγων, 
ὡς ἂν ἐξ οἴχε μεγάλϑ, καὶ ἵππος γε πολλὸς ἀφελόμενος τῶν 
ἑωυτῷ ἰωπέων, οἷς ἠπιξήκει διὰ τὴν " ἐπιξολήν. Ὥς δ᾽ ἐπλη- 
σίωσεν, ἔλεξεν ὧδε, ᾿Ὦ Κῦρε, νῦν μέν σοι ἐγὼ ἄγω ταῦτα, ἵνα 
ἐν τῷ τἱωρόντι χρῇ αὐτοῖς ἄν τι δέοι. Νόμιξε δ᾽, ἔφη, χαὶ 
τἄλλα πάντα τὼ ἐμὼ, σὰ εἶνοι. Οὔτε γάρ ἐςιν, ὄτ᾽ ἔςαν 
ποτὲ, ὅτῳ ἐγὼ ὠπ᾿ ἐμϑ φύντι κατωλείψωώ τὸν ἐμὸν οἴκον" ἀλλ᾽ 
ἀνάγκη, ἔφη, σὺν ἐμοὶ τελευτῶντ, πᾶν ἀποσξῆναι τὸ ἡμέτερον 

ἡιππδηίογαπι ααΐάθῃι ρᾶβοιια μηΐοοβ 505, 5ὶ γε ]θηΐ, ἴῃ. ἀϊομθ βιυιᾷ οο ]οοᾶγα 
7581 : ποβίαμῃ νϑγὸ ρυϑάδηη ἀροθδηΐ ᾿πάθοιπαμθ ροίθγδηΐ, υἵ τ]ὰ 50.115 
ΤΟΘΌΠΘΊΟΥ οβϑοῖ. ΝῺ ἰδυηθίϑι σοπη τη  α 15 ργαγοίασ ΠΌ]]15, ἐαπιθ θαάθπι 
Ῥοτείσυϊα ργοροδίία ογαπέ : αἵ τα ἴδηι Ἰθν!ογθιη οἰοογα νἹἀθθαίιν 4] πιθηΐα 
6Χ ποβίϊαμν γοσίοηα φιεζγοηὶ γαΐῖο. 

Οὐχ δυίΐθπι ΟΥΤῸΒ 56 τὰ δα ἀἰβοσββαη) ραγαγοί, δέοσαὶ ὐδάαίαβ οὐ αἰϊα 
ἀσμπα πλιὰ νατάαπο ααἀίδγθηβ δα πούηβαμο, νοΐ 6Χ διιρ!ᾶ οορίοβᾶσιθ ἀομο, 
{πὶ ῬΘΙΙΩαΪΟ5. Θα05. 515. Θαυῖθιι5 δαἀθυηρίοβ, αθι5, γαην Ῥγορίον ἐΐας 
Ἰῃ5᾽61α5 πάθη ποὴ μαροραί. ἴΠ0] ργορὶὰβ αοοϑββιββοί, ὰ Ἰοααίι5 οί, Ητος 
ΘΡῸ [πὶ δ] 16 αάάποο, ὕγτο, υἱ 115 ἴῃ ῬΥΘΒΘηΙ 581 αὐ ΟΡ 511 αἰατῖ5. Ἐχ- 
Ἰβ η65 νογὸ, ᾿παῦϊέ, σοἴηι, οἰϊαπη 4[1ὰ, Ὠγθὰ 188 δ ηΐ, 6556. πὰ. Θυΐρρε 
ὨΘΠΙΟ 658, Ὥ6Ο Θυϊζ ΠΟΘΙ, ΟΠ ΘΧ 106 παΐο ἀθηλη ΘΡῸ τηδδχὴ ΓΙ ΙΟἴΌτι5 
51} : 564 ΘΟΘΒ56 68, ἸΠ6Ὸ 1, Τγ6 τη οΥ Θηΐθ, τη ΟΠ Οἱ ΘσΘΠ15 ΠΟβίγι οἱ Π0- 

ἃ Λείαν ἦγον, ὃς 6.1 Τί8, οἰατὸ ΜΗ. Βοά!. 
δαϊίᾳιθ οὐ δ5 [τι ηοίαν 5 δαΐδυη ΘΟὨΪ]- 
οἷὐ Ἰοροπαυχῃ οἱ αἰβ σα θη 516 χὴν δὲ 
γῶν πολεμίων, λείαν ἄγειν, νἹἀΘἸϊοοΐ, ἊΝ ΙΝ 
ὙΟ0868 γοιὸ τὴν δὲ ΠΟ ΘΟἸ] ηρ δ οὐχ λείαν, 
564 Π1πα ῥγεθοθάθῃβ ΒοΟΙΘη ἢοΟ τηοάο γὸ- 
Ῥοΐιί, τὴν δὲ ἐπικρατείαν τῶν πολεμίων ἐκέλευσε 

λείαν ἄγειν. «ὡΝαπι, αἰϊοχιοῖηι, ᾿παυ, ἰμοϑέ δι 
φγώδαην αἰνἀιιοογό, ρμαγιθη, σοηυθηϊεηἕον εἰϊοὶ- 
ἐπιγ, οἱ απιδῖριιό. αοά δα πα Ο 6 )ὶ τῇ 
ἦγον ἴῃ ἄγειν αἰ ποῖ, Βαασα ΡΟ ἰϊΐθπάα ἴου- 
58} 65ΐ δηθηθαίίο. Αἱ 46 οοηβίνι ομθ 
γΘΥΒΟΥ ΠΩ 1}}} ΠΟαΌ Δα. Δ 856 ΤΟΥ : ΔΤ, 
τῶν πολεμίων λείαν ἄγειν, γεοίὰ αἰοῖδαν, φαΐ 
φυγάσι ἐδ Ἰιοδίϊθτι5 οαρίαηι αρὶξ. ΒΊΤΆ] 
Ῥγουϑὺβ ἰοαιθπαϊ πιοᾶο εἰἰϊϊι5. Ἡδεγοι. 
Ὁ. 7. α, 8. εὐϊ. Οχος. τί γὰρ ἣν ὄφελος 
βαρθάρων, ἀναιρυμένων ; ἢ λείας αἰχμαλώ- 
τος ἀπάγειν τῶν ἐχθρῶν, γυμνᾶντα τὰ τὰς οὐσίας 
ἀφαιρόμενον τῶν οἰκέίων : ὈΪ, Ὠἶδὶ Οὐ ηἶ8, ΤῈ 6 

ΤΡ ὨΤ, ῬΆΤΌΓΩ ο]Ἰοἰ ἴον γθολ δ βϑδὶξ ΤηϊΘΥ- 

ὈΓῸ5. ἰδ βου 15, δὶ α115. Ρἱδοοί, βἰθρδη- 
{125 βίιϊοβιβ; ΦΆΘ ἰϑιῆθῃ Τὸ 88πᾶ 
σοοηξθῦδα Εαϊογοβ Ἡεγοαϊ, βϑοαϊ σαί. 
ΑΈ 86. βἰβίαϊ Ῥοϊῥϊαπιι; ἰόαα 6 Ῥ6η65, ἴ6ο- 
ἴον, 48 γϑυβίοης δὶ αὐδῇ : Οιὰ οηἴης 
φνοίεγαὶ Βαγδατοβ ἐπ εγϊητὶ ἢ Οἱ ργαάαηι 
αἰ δαρίζυοϑ αἰμιοίοδ, 8ὲ διυϊ8 Κογἐιηιὲβ Πξοηῖα- 
Ἠ αἰ ογιῖβ πιογίαϊεβ χιοίϊαϊε ἀεδροϊ αδαη- 
ἔτι" ----ἢ ἘσΟ γϑιῸ Ἰοοῦτη 5ἷο νϑυΐο : --- υεὲ 
δαπὶ οσαρξυαηι ἰνοδίδιηι ρυοθαγη αὐάιισεγε, 8105 
χιι {αοιι αἐὶδιιβ εατιετ εἴ βροϊϊαγέξΐηιδ ἢ ὭΘΟ ΠΟῚ 
ΤΠπαογά. 110. θ. Ρ. 4006. Καὶ ᾿Αργεῖοι μετὰ 
ταῦτα ἐςδάλοντες ἐς τὴν Θυρειάτιν ἴω; ὄὅσαν, 
λείαν τῶν Λακεδαιμονίων πολλὴν ἔλαθον, ἣ, ὅ.6, 
---- πιαρπαηι Τ᾿, αοραΘηιονιϊογιη ργάαπι δ" 
Ῥεγιιγυ, δ. : 

Ὁ Στρατεία] Πὰ γοοίὰ ἴῃ δἀϊξ, ϑέορῆ, Εξονι. 
εἱ Μϑίο δὔδλτη Βοάϊ. βου ιίασ ; δὲ ρϑυϊὸ 
Ροβὲ ςρατείαν. Οφίουϊ δυξοπι ΕἰθΥῖ ςφατιὰ 
εἱ ςρατιὰν ΡΟΥΡΟΙΆΙΩ ΘΧὨΙθ6Πέ. 

ο Ἐπιδυλήν] Υἱάδ Βυρτα Ρ. 261, 
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“ ψένος χαὶ ὄνομα. Καὶ ταῦτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, (ὄμνυμί σοι τὰς 
δ εὼς, οἱ χαὶ ὁρῶσι πάντα χαὶ ἀκόουσιν) ἔτε ἄδικον, ὅτε αἰσ- 

οὁν ἐδὲν ὅτ᾽ εἰσὼν ὅτε ποιήσας, ἔπαθον. Καὶ ἄμα ταῦτα 
λέγων χατεδάκχρυσε τὴν αὑτῷ τύχην, καὶ ὀκλέτι ἠδυνήθη πλείω 
εἰσεῖν. 

Καὶ ὁ Κῦρος ἀχόσας, τῷ μὲν πάθες ὠχτειρεν αὐτὸν, ἔλεξε 
θὲ ὧδε, ᾿Αλλὸ τὲς μὲν ἵππος δέχομαι, ἔφη" σέ τε γὼρ ὠφελή- 
σώ, εὐνωςέροις δὸς αὐτὰς, " ἢ οἱ νῦν σοι εἴχον, ὡς ἔοικεν ἐγώ τε" 
(ὁ δὴ πάλαι ἐπεθύμιϑν) τὸ Περσῶν ἱππικὸν θᾶττον ἐχυληρώσω 
εἰς τὸς μυρίες ἱππέας" τὸ δὲ ἄλλω χρήματα σὺ ἀπωγαγὼν 
φύλαττε, ἔφη, ἔς ἄν με ἴδης ἔχοντω; ὥςτε σϑ μὴ ἡττᾶστιαι ἀντι- 
δωρόμενον" εἰ δὲ ὥλειω μοι δὲς ἀπίοις, ἢ λωμξάνων παρ᾽ ἐμϑ, 
μι τὸς Θεὸς ἐκ οἷδ᾽ ὅπως ἂν δυναίμην μὴ αἰσχύνεσϑαι. Πρὸς 
σαῦτο; ὁ Γαδάτας εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν πιςεύω σοι᾿ (ὁρῶ γάρ 
σὲ τὸν τρόπον) φυλάττειν μέντοι ὅρα εἰ ἐπιτήδειός εἰμι. Ἕως 
μὲν γὼρ Φίλοι ἦμεν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, κωλλίφξη δὴ ἐδόχει εἶνοω: ἡ 
σῷ ἐμδ πατρὸς χτῆσις᾽ (τῆς γὼρ μεγίξης πόλεως Βαξυλῶνος 
ἐγγὺς σα, ὅσα μὲν ὠφελεῖσ)αί ἐξὶν ἀπὸ μεγάλης πόλεως, ταῦ- 
σα ἀπελαύομεν᾽ ὅσω δὲ ἐνοχλεῖσθαι, οἴκωδε δεῦρο ἀπιόντες τότων 
ἐχχοδὼν ἦμεν) νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐχθροί ἐσμεν, ἢ δῆλον ὅτι ἐπειδὰν σὺ 

6 Οχίϊηρι, Αἰἴααδ ἰνϑοο, (ὑγγ6, βιπλ ρεγρ βϑι8, ἰδ, (605 }υγαΐαϑ ᾿αβἴοι", 
48] οἱ νἱάθηξ εἴ δυάϊαηΐ μη 4) οὐλπν ταπηθ αἸ 81] 1] ϑέπη, Π1Π1] ἐὰγρθ, ἤθαμε 
αἀἰχογῖμ, πδαὰθ δοογῖπη. ϑιπιά!αιθ ἤϑος αἰ 65, 5111} Οαπη ἸΔΟΣΠΪβ ἀ60]0- 
γΆΝ τ ἰογταπδηη, ὨΘΘῈ8 ἸΟαῈ ραγα ροίαϊί. 

Θυΐθυ5. αὐ ες γι οϑ]ατηϊταΐθηιν 65. τηἰβαγαίαβ, ἀία8. 15 νϑυ 15 805 
εβῖ, Εἰαυϊάθη βάἤμο05, αἰΐ, δοοῖρίο: τὰ δηΐπι Οὔ 811 σοπβυΐαπι, Βουλ  ηἶθι5 
605 ἀδη6ο τηδ]ου] ἐ6 θθηθνοϊθητἃ ργοβθαιθηῖθι5, ααὰπι ἀπόγαμ τποαὸ ογδηΐ, 
τὶ φιΐάφθηι αἀρατοῖ : οἱ Ῥογβίουπα δαυϊζαίιη) (14 ᾳαοά Ἰαπιάπάμι οχρθίϊνο- 
Υἱ πὶ} σίου οχρίθθο δ ἀθοθη δαυυτα μλ}ἘἘΠΠ1ὰ : γα σδ5. δυιΐθηλ ρϑοιηΐα5 
ορόβαιθ δου ἀνθοία5. βογναίο, ἰη αι, ἀοηθο ἑαπέμηι πὰθ μΒάθογ νἀ υ]5, 
Ἐξ τοτηπογάη ὁ 16 ΠΟῊ 51Π}) ἰηίδγίου  αὐθα 51 (ἃ ἀΡ6α8 αἵ ρἷυχα μλΪῃῚ 4165, 
παᾶτα ἃ Π16 ἀοςορουὶβ 9: πϑβοῖο ργοίθοϊὸ, αυ0 ραοίο Κώ(6}6 ροϑϑίην, αἴ ριάογα 
πο δὐξεῖαν. Αἀ δὰ Οδάαίε5, Παυϊάθην ἔθος ΤΌ ογθάο, αἷΐ : (δηλ ἰηρθ- 
ΐσπα ἔσπ) ν] 460) νου ὰπι σοηβίἀθγοβ, ἃ} βαὐὴ8 δά Ππέδο σοηβογνδηαᾶ 51πὶ ἴη- 
ἀοπθι5, Ἐποηΐπη πυδηηάϊ Α5ΒΎτ]0 Δ πιϊοὶ ΘγΆμη115) ραΐογηα βϑαη ὃ ροβϑθββῖο 
Ῥα  οπογγίτηα 6558 νἱἀθραίυγ : (αυΐρρο οὔ αἱ υὐα πιαχὶπηᾷ ΒΑΡΎ] ΟηΘ ρτοΡο 
0511, ααφδουπαπο οοτητηοάα οχ ὑγθ6 ἀπιρὶᾶ ρογοῖρὶ ροβϑιιηΐ, ῃίϑοο οηιῖδιις 
ΤΙ ΠΆΠΊΙΓ 5 Οαἰδδσιηηι6 ἀαΐογα πο οϑίίαη. ποῦϊϑ μδ ζτανι Ροίογαηΐ, 4Ὁ 1115 
ἀοπληπι πὰ Ὀτγοίδοι, Ἰοησὸ ἈΡΟΥΆΠηΙ15) ἤν οὐ πῈ ̓ΠΊΤΉΪΟΙ 5: Πγ 15) ΠΗ Ὀβέι τη 

ἃ Ἢ δι νῦν, ὅτ 6,] 516 γοβιἰπι5 ραγϊπι οἱ ἴῃ οἵ τυυϊδη τ βιαίας. [Ι͂ἢ 8115. γογὸ 
χ Μϑιο Βοήϊ. οἀϊοπέσιε Εἴον, ἴθ απ θι15. ΠΡ γ18. δα ἰεῖ5, οἸηἰβθὰ ργογϑὶβ νοου]ὰ ἰδίβ, 
βου ριίαν ἢ οἱ νῦν, ὅτε, Ῥατίπ) 6Χ σομῃήθοίιτγα, Ἰορί(ην, ἢ νῦν σοι, ὅτ, 
βἰδρβαηΐ ; αυΐ, γα σηϊάοιη ἐπϑὰ ἄμ, ΤΠ Ὁ Δῆλον ἅτι, ἔγο δου θίυνα ἤθΟ 68ὲ 

(» Μ 
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ἀπέλθης καὶ αὐτοὶ ἐπι ϑλευσόμιεθοω, χωὶ ὁ οἷχος ὅλος" καὶ 
οἶμαι, λυπηρῶς βιωσόμεθα, ὅχως τὸς ἐχθρὸς χωὶ πλησίον 
ἔχοντες, καὶ χρείττος ἡμῶν οὐτῶν ὁρῶντες. Τάχ᾽ ὃν εἴποις 
ἂν, καὶ τί δὴ ταῦτο ἐκ ἐνενόοθν πρὶν ἁποςῆνωι Ὅτι, ὦ Κῦρε, 
ἡ ψυχή μϑ, διὼ τὸ ὑξρίσϑαι χωὶ ὀργίζεσθαι, αὶ τὸ ἀσφαλέςα- 
σὸν σκοπὅσο, διῆγεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῶτο χύϑσω, ὧρά ποτε ἔςωι ἀπο- 
τίσασθωι τὸν χωὶ ϑεοῖς ἐχθρὸν κωὶ ἀνθρώποις, ὃς διατελεῖ μισῶν 
εχ ἤν τις τὶ αὐτὸν ἀδικῆ, ἀλλ᾽ ἤν τινὰ ὑποπτεύσῃ βελτίονο; 
ἑωυτῷ εἶναι. 'Τοιγωρῶν, οἴμωι, αὐτὸς πονηρὸς ὧν, πῶσι πονη- 
ροτέροις ἑωυτᾶ συμμάχοις χρήσετω. Ἢν δέ τις ἄρα χαὶ 
βελτίων οὐτῷ φωνῇ, ϑώῤῥει, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐδέν σε δεήσει τῷ 
ἀγαθῷ ἀνδρὶ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἀρκέσει τῦτο μηχρνώ- 
μενος, " ὡς ἀνέλῃ τὸν αὑτῷ βελτίονα. "Τὸ μέντοι ἐμὲ ἀνιᾶν, 
χαὶ σὺν τοῖς πονηροῖς ῥοδίως, οἴμωι, κείστων ἔξωι. ὧ 

᾿Αχάσωντι τῷ ἹΚύρῳ ταῦτω ἔδοξεν ἄξια ἐπιμελείας. λέγειν" 
κοὶ εὐθὺς εἶπε, ΤΊ ὃν, ἔφη, ὦ Γαδάτα, ὀχὶ τὼ μὲν τείχη φυ- 
λαχῇ ἐχυρὼ ἐποίησας, ὅπως ἄν σοι; εἴη ἀσφαλῶς χρῆσθαι, 

Θϑί, Ὁ τὰ αἰδοθϑβουῖθ, Γαϊα γα ηλ, αὐ οἱ ΠΟῸΪ5. οἵ οἱ ἀουλαϊ ποβέγο ἰηβιἀϊ:8 
βέγπδητοῦ : ἴσιο αὐρὺ, τηθᾶ βϑηίθηζιᾶ, νἱΐδη οὐπὶ ἀοίογα μι δουϊάψιθ ἄθρθ- 
Π115) 41 οἵ ουπῃϊηὸ ν]οἶποβ ΠΟΙ τὶ βίπιιβ Πποβίθβ, ΘΟβα 6 ΠΟΡΪ5 ᾿ρ515 ροίθη- 
ογο5 σοηδρθοίανι. Εουίαβϑὸ αἰχθυῖβ, οὔγ ἰδία ποῖ οορὶἂγπὶ ῥυϊὰβ, αυὰπι 
ἀοἤοογθ ἢ Θυΐϊα, ὐνγθ, ἀμί τηϊι5. Π]ΘῈ5 Ὀτορίθυ δοσθρίδτῃ ᾿π] ΓΙ πη οἵ ᾿ΓΆΠῚ, 
ῃ0η, απο 4 655θΐ {π|155] πηπτὴ σοπβ ἀογαθαΐ, βοὰ ποὺ ρευροίαὸ ραυταγιθθαΐ : 60- 
«πΆπ60 ΠΟΘΌΪ αἰ οἶδοὶ Ποιαΐηθηι δὲ α115 οἱ που  ἰ θι15 Ἰηνίδαπι, αἱ ΠΟῺ ἀἰδβιηϊξ 
Οὔἶδ586, ΠΟῚ 851 4]5. δὰπιὶ ᾿ἰςοαΐ, 564. 51 σΠΌθΙη 56. ᾿γδοϑίΔ ΠΌΣΟΙ 5.50 ΟΟἴΌΓ. 
ἔϊαφαθ, αἱ ορίμοῦ, οὐπι τη 5. 056. 511, οηθ5. οὐϊαηὶ 56. ἀθίθυϊοσθβ 5οοῖοβ 
Βα θ. υδά 5] αἰι5. ἡπέοῦ ἤθ5 60 Ῥυεοβί ΟΣ νἱβιιβ ΠΥ, σου ϑβίο, 
ντο, Ὠθαπδαυδιὴ [10] αἀνογϑὶιβ γε δηνοαϊὶ νἱγατη Θργθρίαμ αἰ πο ἀπ πὶ 6556, 
5θα ἢ} 15 Ἰηἀιιϑίγια δα ὃς το παηάπια βυϊηοϊοῖ, ασαοπαπι υἱα εἴϊοεξ ραείο 
56 ΒΥ δβί ΠΟΘ ὃ χηραΐο (0111. Ὑ᾽ ουὰπι αὐ τ] ΠῚ πιο  6βίαβ 5ι:,.η 60, α8πι|- 
νὴβ γπὰ}} ἡσπαυΐφιο 5101 αἀβίηΐ 506 }}, (δ οἰϊὸ Βα ροσῖου δϑῖ, αἰ ΟΡΊ ΠΟΥ, [ὈΓΌΓΙ5. 

Πας οπι ΟΥγὰ5 ἁυαἶββοῖ, ν]βὰ5 δϑὲ οἱ ἀἴρηα σομβιἀθγαίίοπθ ἀἴσογθ : δίαυδ 
εκἰοὺ 5ιαἴϊπι, ΦυΙα ογρὸ, ᾿παυϊῖ, (ὑὐδάαἴα, ποπηδ σβίθια ὈγΘ ϑΣ 115 ται! ἰβὲϊ,. 
απὸ τυϊὸ 115 αἱ ἘΠῚ Ποθαΐ, οὰἂπι δὰ ἤΙΘΥΪΒ ἸΠΡΤΟΒΒῸΒ: ἴρΡ56 ψΕΙῸ ΠΟΠΠ6 ΠΟὈΪδ- 

͵ 

δέδιε: Βοάϊ!. οδαϊθ!οπίδααα Εἰοη. θα 5(6- 
ΡΠ 5. ααοααθ νυ]ραΐθ 1], δηλονότι, ΠΟΟ 
Ἰοοο δηϊθροηθηάδσχη νἱαϊέ, 

ἃ Ὡς ἀνέλῃ] Πὰ εὐἀϊίο Εἰονεη5ὶ5, ΜΙ 5. 
Ῥοά, Ῥαυϊὸ αἰον, ἕως ἀνέλῃ, Ἐαὶς, ΕἾἼΟΥ. ὡς 
ἀπολέσει εἸβαα Εἰοββαγη ρ γον βὲὶ βαρ 1. «Π]}ὦ, 
αὐΐοτη ϑέερλι. οἱ ιειαχοὶ. ἀδηΐ ἕως ἂν ἕλῃ. 
Ἡογὰπι ἵδηλθὴ ὑΐδγαῖα ργοὈαΐ, Ἰοοία6 γὰ- 
το Ῥοϑβίαϊαϊ, δουρί αγαπι γοσθρίθβ. ΠΙσυὰ 
ἕως οογὰ 8 χα ποαΐαγ, (ἃ δθηβιις βἰζ, ἐάο- 
πδιδ αὐ Ἰεσο πιο ἡ αγιάτίγι, ἀοηεο. δ'ο, τὰ η0 

ΕΠ γοιὸ ποίδὲ Βέθρμβηυϑ, ἤθη νυἱἀθ αν 
ἀἴοογ δὰ ποο ηιαοϊἐπαπάτηι φαοὰ νἹ 6 ἴσος 
β6αυϊίαν, φίο Ῥαοίο ποηιΐηεηι ὅγο. 584 δα 
αυϊαρίδηι ααοι ρυϑοοθββουῖς, Αἰααὶ Ὠΐ8}} 
ἴῃ Ῥγορἀοηίθιι5, δὰ ααοὰ ἱππὰ τῦτο ΓΕ- 
ΤΟΥ ααθαΐ, ᾿ηγ ΘΙ ΘΙ 15. 

Ὁ Τῇ μέντοι, ὅς 6.}] 51. ἰθτὶ δα! Ῥασίίου 
οἱ ΜΒ. ΒοΑΙ. Τιϑαποϊανίο ἰδιηθη δὰ ἰθοῖίο 
ΠΟῚ βαπδίμοϊί. ϑὶς δυΐθμι γθο ὰβ ϑουῖρλ 
Ρόββο φρυΐαξ, Τῷ μέντοι, ὅζο. ΜΡΊΒΙ ΥἡΔΕῚΞ 
ΥρΙ θὲ νυ ]σαία ᾿6Ο.ἸΌ, 

πμ ἀὐπρνσἔοἔἕωιμσοἔὁοΠώυώυςς. 
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ὡπόταν εἰς αὐτὸ ἴης" αὐτὸς δὲ σὺν ἡμῖν φρωτεύῃ, ἵνα ἣν οἱ δεοὶ 
ὥςπερ νῦν σὺν ἡμῖν ὦσιν: ὅτός σε Φοξῆται, ἀλλὼ μὴ σὺ τῶτον: 

Ὁ, σι δὲ ἡδύ σοι ὁρῶν τῶν σῶν ἢ ὅτῳ συνὼν χαίροις ἔχων, σὺν ἐμοὶ 
πορεύθ. Καὶ σύ τ᾽ ἂν ἐμοὶ, ὥς γε μοι δοχῶ, πάνυ χρήσιμος 
εἴης, ἐγὼ τέ σοι, ὡς ἂν δύνωμαι, πειράσομαι. ᾿Αχώσας ταῦτα 
ὁ Γαδάτας ἀνέπνευσέ τε καὶ εἶπεν, ᾿Αρ᾽ ὄν, ἔφη, δυναίμην ἂν 
συσχευασάμενος φθάσωι, πρίν σε ἐξιέναι ; βόλομαι γάρ τοι, 
ἔφη, καὶ τὴν μητέρο ἄγειν μετ᾽ ἐμουτθ. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, 
φθάσεις μέντοι" ἐγὼ γὼρ ἐπισχήσω ἔς ἂν χωλῶς σὺ Φῆς 
ἔχειν. Οὕτω δὴ ὁ Γαδάτας ἀπελθὼν, "ἡ ἐφύλαξε μὲν τὼ τεί- 
χη σὸν Κύρῳ ἃ ὠχυρώσατο, αυνεσχευάσατο δὲ πάντα ὁπόσοις 
ἂν οἶχος μέγας χαλῶς οἰχοῖτο. Ἤγετο δὲ καὶ τῶν ἑαυτῷ τῶν 
τε πιςῶν, οἷς ἥδετο, καὶ ὧν ἠπίςει πολλὸς, ἀναγκάσας τὸς μὲν 
αὐτῶν οὶ γυναῖκας ἄγειν, τὸς δὲ χωὶ " ἀδελφάς: ὡς δεδεμένος. 
τότοις κατέχοι οὐτός. ἱζαὶ τὸν μὲν Ταδάτοων ὁ ἸΑῦρος ἐν τοῖς 

οὐ ἐς ἰῃ Θχρθήάπίοηθ, αἱ 51 Ἃ11 ρεγιηθ ἂς πιοαὺ ποθ βοιπι Πιουϊηΐ, ἢϊς το ἡ 
τηρίυδξ, ποη τὰ ᾿ρβιη ἢ υΐη τὰ, ἰδουτη Πα ρΘη5 αὐ!ἀαυα τπουῖηχ Δαβρθοίι 
ἘΠῚ Ἰασυπάμτα 5ιῖ, αὺξ οὐ͵π5 σοηϑαδίπαϊηθ. ἀδ]θοίοτβ, τηθοῦτη ΡγΌΠΟΙβοιου. 
Νιπιγεηι οἵ τὰ μνΠϊ, αξ Θαυϊήδθη Δι γον, δατηοάϊηι υ58]1 Πιθυ 5, οἵ 6556 {101 
ΘΡῸ φΟπάθοΥ, υἱ ροίεγο. Ἦφδςε (ὑδάαίας οὐπι δια ΐββοί, γεβριγανι ἃς ΑἸΧΙΐ, 
ΝΠ ῬΟϑ51ΠῈ ΓῸ5 Πη685 οἰ Πὰ5 οΟΠ]ΠΙρεγθ, φυὰπι (αι αἰδοθή 5 ἢ ΠδΠὶ οἱ τη ΔΊ ΓΘ ΠΩ, 
αἷΐ, ταθουτῃ αρθάμποογα νοὶο. Ῥοίεσίβ, ἱπηυϊῖ, ῥγοίδοιὸ οἰ δ : οἰθηϊηι 50}0515- 
ἴάτη, ἀοηθο {101 σοτϊημηοάπιη 6556 ἀἰχοῦῖὶβ. [ΐϑαϊθ αἰργεβϑιβ ἰπάθ δάαΐδβ, 
φαϑί6 115 4286 σοτημηπίογαΐ, πὰ οὐτὰ ΟΥὙτοῸ ργϑϑιαϊα ππροβαυϊί, οἱ οσηηΐα 4α]- 
Βὺ5 ἀπηρία ἀοτημβ ἰηβίγαϊ! σομητηοα ὃ ροβεβαΐ, οο ]ορῖί. Ῥυροίογθὰ βου σΟΙη- 
Ρίαγεβ βθουτῃ θάποοθαί, (ὰπὶ 405, ααϊθιι5 ἀοἸθοίαθαίιν, (απ αυΐθὰ5 ἀϊΠ1α6- 
θαέ ; χυογυτη δἰἴο5 σοραραΐ 5θοῖπ ἸΧΟΓΘ5 ἀπ ΟΟΓΘ, 84|105 ΒΟΓΟΥΘ5, αὐ ἢ15. φμαδὲ 
υἱποιιῖῖ8 605 σοηβιγοΐο ἰθηογοί. Πδαῦθ Ονγὰβ συμ δαί, ᾿ἰβαιθ αὶ εἰἶν- 

φθάσεις] ὰ Μ5. Βοά!. οἀϊίψια ΠΡτὶ 
ὉΙΏΏ6Β, Ργείου ἀηυτη Ἐϊοηδηβέηι, ἴῃ 40 
τορπδοβὸ Ἰορίξιν φθάσῃς, : 

Ὁ ̓ Εφύλαξε μὲν, ἅ9.} Νὰ ᾳυϊάοπη ἰοοὰβ 
σοηβρίγδηΐα 

Βοά!. ἑαυτὰ οεοίθεὶ ᾿ἰρνὶ δα 1, ϑαβθη θη θιι5 
Αααὐνλεῖο εἰ ΡΙμϊείρίιο, ργϑίδης, Πα 
δυΐοτα ἀδελφὸς 4) ρου ϊἃ ΠΟΥ αΥϊουα 
ῬΥΪπλὺ τηϑηδ5856 Ραΐο, αι] οὐχ σὍπι15 ῬγῸ- 

Ἦϊο δἀϊΐογαχη Θχϑιηρ δυϊ τη ΠΟΙΏΪΠΪ8, τότοις, ΟὈΒο ν ἀβϑϑϑηΐ, Ὠοϊηθη ἃηΐο- 
οΘηϑ6η8ι. 50] εΐ ἴτηῖ. ΜΙΏΙ νοτὸ ᾿ἢ- οθάθηβ δα τηαβου ηὶ οἰϊδτη σο πο Υ 5 
Ῥεπβιὰθ μίασεξ βὸ ΜϑΕ Βοάϊ, Ἰοοίϊο, παυὰ ἀυθὶδ Ὀγοθροβδῖθθα ρουρογαιῃ δαΐα- 
"τ ἀπελθὼν, φύλαξι μὲν τὰ τείχη σὺν Κύρῳ 

το, -------- 8 (6, υΠ ΟΡ ΠΟΥ, 1Ὁ- 
88 οὐδ ; αυἱ βαυρτὰ ραυϊὸ ΘαΔάι- 
ἴλτα 5ῖς βδἀϊαξιι5 ο5ὲ, οὐχὶ τὰ μὲν τείχη) φυλακῇ 
ἐχυρὰ ἐποίησας, ------ Ὁ] τὰ τείχη φυλακῇ ἐχυρὰ 
ποιεῖν, ἰάοτη υἱάδίαν 6656, αἴααο ἰά φυοὰ 
φύλαξι τὰ τείχη ὀχυρῆσθαι Ὧοσ ἴῃ Ιοοο 5ιςηΐ- 
ἤσαι. Ηδηο ροτγὸ δμιδηδαϊοηθπι Ἰανιαΐ 
εἰίαπι «ωτείνια; ΠΌΪ]Ο ἰατηθη, δαπὶ τἀπάς 
πιαυβογαῖ, ἰηἀϊοαίο, το. 

τηδύθηΐ, ΑἰΠοογάτη γουὸ τηου8 δϑὲ χη85- 
ΟἾΪΙη8. αὶ ῬΥῸ (ΟΥΑΙ ΠΙ 8: ϑορίιοο. ἘΠΘ6οί, 
γ. 615, 616. ν 

7 “- ΠῚ 
Ἥτις τοιαῦτα τὴν τεκῦσαν ὕθρισε, 
Καὶ ταῦτα τηλικῶτος : 

ΡΙΟ τηλικαύτη" ἸΟαυϊα δα ἄς ἘἸδοίτα 
ΟἸγιοτηποβίγα, β πη ΠΟΥ ραυϊὸ ροβί, Νο5- 
ογ: τῶ γυναῖκε, ΡΥῸ τὰ γιάο (ἈΠΘΉ, 
βὶ Ἰθεί, ΟἹ. Βαγη. δὰ Ἡὸοπι. 1]. ὁ. ν. 778. 

Θ᾽ Αδελφὰς, ὅ..6.1 ΑἸάὰ5 οἱ 1 ΘΟ]. Ἰοσαηΐ 
ς᾽ ἢισ ἰδηθὴ ἴῃ γθυβίοηθ βλ γεοου- 

ἴλπι ἸδοίΟηΘ τ 564 πγ, αυᾶτη ἴὰτη ΜΈ. 

εἰ δὰ Ευτίρ. ΗἸρΡοΙΪ. ν. 387. υ]εἰνεϊ!, Ταϊ. 
Ρ. 143. οὐ, Τιαρά, Βαΐ, ὀδεὶς γυνή. υδη- 
ἀπάτη Πὶσ σχῆμα ΤὌΤΒ8, ααοα ἀϊοἰὮ, πρὸς 



274 ΞΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

περὶ αὑτὸν ἔχων ἤει, ἃ ὁδῶν Φραστῆρα χαὶ ὑδάτων χαὶ χιλῷ καὶ 
σίτϑ, ὡς ἀεὶ ἐν τοῖς ἀφθονωτάτοις " “ρωτοπεδεύοιτο. 

Ἐπεὶ δὲ πορευόμενος χωθεώρω τὴν τῶν Βαξυλωνίων σόλιν, 
χαὶ ἔδοξεν αὐτῷ ἡ ὁδὸς, ἣν ἤει, παρ᾽ αὐτὸ τὸ τεῖχος φέρειν, 
χωλέσας τὸν Τωξρύαν χαὶ τὸν Γαδάταν, ἠρώτο; εἰ ἄλλη ὁδὸς 
εἴη, ὥςτε μὴ πάνυ πλησίον ἄγειν τὸ τείχεος. αὶ ὁ Γωξρύας 
εἶπεν, ἙΠσὶ μὲν, ὦ δέσποτα, κοὶ πολλαὶ ὁδοί" ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, 
ὠόμην καὶ βόλεσθαι ἄν σε νῦν ὅτι ἐγγύτατα ἄγειν τῆς πόλεως. 
ἵγῳ καὶ ἐπιδείξῃς αὐτοῖς τὸ ςράτευμοω, ὅτι σοι ἤδη πολύ τε ἐςὶ᾽ 
χαὶ χαλὸν᾽ ἐπεὶ καὶ ὅτε ἔλωττον εἶχες, προςῆλθές τε Ὡρὸς αὐτὸ 
τὸ τεῖχος, καὶ ἐθεῶντο "ὑμᾶς ὁ πολλὸς ὄντας" νῦν δὲ καὶ εἰ 
παρεσχευωσμένος τε ἐςὶν, " ὥςπερ πρὸς σὲ εἶπεν ὅτι :ωρωασχευά- 
σοι ὡς μωχόμενος, οἶδω ὅτι ἰδόντι αὐτῷ τὴν σὴν δύγωμιν. 
πάλιν ἀπαρασχεύαςω τὼ αὑτϑῦ φανεῖτωι!. 

Καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτω εἶπε, Δοκεῖς μοι» ὦ Τωδρύα, “αυ- 
Φ' μάξειν ὅτι ἐν μὲν χρόνῳ πολὺ μείονο; ἔχων ςρωτιὼν ἦλθον, 
7 

Οὐ 86 οϑϑθηΐ, ΔὈΙθαΐ : 6411} εἴ ἱπάθχ Οἱ νἹΆ Γι 6δ556ΐ, οἱ Δα ΌΔΥΙΙ., δὲ ρα ΡΕΠ]}, 
οἱ ἐτατηθπί!, υἵ σαί Γ. ΒΟΙΊΡΟΥ ἰΟοΙβ 'ῃ αὈΘΥΥ 8 Πα ογοί. 
᾿ Οὐχ νεγὸ ρεγρθη5 [6 Γ ΒΑ ]οπουιπηι πγθότη δή βρίοογοί, αἰ οἱ υἷα, 48. 
τησράεθραΐ, ἀϊισογα ῬγΟΡίου ᾿ρϑἃ ττ0 5. πιοθηΐα νἹἀθγοίαγ, ἀγοθββίο οθυχᾶ 
Οδαδίδηυο, ἃ]]άπ6 νἱὰ 6δββεῖ ᾿πίθγγοσαθαί, εἴ τὰ πὶ ΡΓΟΡΘ «ἃ τπηοοηΐα οορίαϑ ποῃ 
ἀποογοηῖ. Εἰ Οοῦγγαβ, ϑδαπί, ἸπαΠ1ξ, ἀοΠλη6, ΡΟ δ αυϊάθην ψὲς : 566 
ΘΧΙ ΒΕ πιά θ. πὶ Θαυ] ἀθὴν 6 αιιὰϊτη ργοχ μη 78 πὶ δ ὈΓΌΘ ΠῚ ἰ{6Γ ἴΆσΟγΘ ν 9} 16, αὰὸ 
515 σοπη ΟΠ γ65 ΘΧΘΙΟΙ ΠῚ {01 πη οἵ ΤΠ ΡΏΠ) 6556. οἱ ῬΥϑθΟ υπιη : 
ΠΔΠῚ ΟἿ οἰϊάχη 10] ΠΩΪΠΟΥ οϑδϑί, αἱ τπαγα μι ἰρδιι ασοοβϑίϑιὶ, δὲ νὸβ ἐϊϊ παυὰ 
Δ] Ο5 ΠυΠΠΘΓΟ Βρθοίαθδηΐ : ππης αὐιθπν ἰαπηοίβὶ ρδΓαΐα5 δἰζ κἰβαψγῖνδ (0 
ααοηηφαπιοάλτῃ ἰχὶς ἰρδῦπι δα Ρυρπαηάιμη 56 Ρᾶγάγο, βοῖο ἐσταγαμα οἱ, 5] 
ΟΟΡ 85 ἔϊια5 σΟηΒ οχουϊ, ἰπηραγαία γαγβιὶβ ᾿ρ51 5 ν ἀθδῃίατ, 

Αἀ φο Οὐνυγτβ αἷτ, γ]άοτῖβ ἢ], οῦτγνα, ταϊγασὶ, φαδα 1 Του ΡΟΥΙ5. απὸ 
τη Ϊΐο οἴ ταϊηοΥἹ οχϑγοῖτα νϑηὶ, δα ᾿ρβὰ πδῆσθ γποθΐαᾷ ἀπ ΧΘΥΪΠΙ : πιης Πιᾶ- 

τὸ σημαινόμενον Ἰοοιπλ ὨαΌΘΥο αιιοαί ; δἰθὸ 
τ τότοις δ ΠΟΙΊΘΗ δεδεμένους ΠΟΙ αϑατ, Υ. ξ΄. 
δεσμοῖς, γοΐογαίιγ. Ηδιιά δ β᾽μ}} } τηοᾶο 
ΝΝσβίθυ Ῥᾷ.]ο ροβϑί δάμιθοὶ γοϊαςγὰϊὴ αὐ- 
τοῖς, φόμην καὶ βύλεσθαι ἂν σε νῦν ὅτι ἐγ- 
γύτατα ἄγειν τῆς πόλεως, ἵνα ᾿ ἐπιδείξῃς αὐτοῖς 
τὸ, ὅζο. δὶ αὐτοῖς γΟΒριοἱς ποῖιθη δἰ ϊαυοά 
ἴῃ νΌοα πόλεως 51 η 6 ]]Θοίαι, ν. κ᾿. ἐνοίκοις, 
γ6] Βαδυλωνίοις, γ6] αἸ᾿πτἀ ἰδ δἰ]. Οομί, 
ΦΌ}.. νἱ}}, 44. ὙΠῚ ργοπουαθη αὐτὸ υἱὲ γοοίὸ 
ποίαγιἐ ΟἹ]. Βίαοκιραὶ! ϑδον. ΟἸαββ. Ρ. 98. 
γοϑρίοἱ! τὸ ψεύδως, οΧ ΠΟΙΏΪΠΟ ψεύςης, 510 ᾳὰο 
Ἰαῖρξ, Β.}]0 ποβοίΐο οΟΠ το ατα. πα ]- 
το Ἦοχῃ. Χ. 5. δϑἀπιοηοηίο Ἰοοὶ βοηιοηίϊὰ, 
᾿υὰ αὐτὰ Δα ἐντάλματα τῷ νόμυ (αι Ἰϊοδΐ 
ἸΟῊ ἀἰξογίὰ βογίρβαυὶξ, σόϊ ας ητθη Αρος.- 
ΤΟΙ ΞῚ γούργρη αττη ν᾽ ἀθ την 

ἃ Στρατοπεδεύοιτο] ᾿ϊὰ ΓΟΒΟΙΡΒΙγη118. δᾶ- 
γι οὨΪ πὰ ΓΘΌΠοΙαν οὲ ΜΕ ΒοΑΙ. ἴῃ αὰὸ 
ἰούτ5. ο ἸΟΟῈ5 516 ΓΘρυϑϑοηίοιγ: ΕΓ 
σίτου, ὡς εἴη ἐν τοῖς ἀφθονωτάτοις ςρατοπεδεύεσ- 

θαι. Ἰλοοίϊα5 οὐ, δὶ Ὑδὶ βου θ5 ὡς 516 
ἀσοοηΐιῃ, γῈ} [ἢ ὥςε πησΐα8, οἱ ἰο 5:85 ὥς᾽ ἀεὶ, 
δο, ΠΙδηὶ γοτὸ ποβέγαπιη Ὁ] ἀδίοΠΘ ΤΏ. 
οοπῆνγτπαηΐ Ῥλλοίμ᾽ιι5 δὲ (αὐγνϊοϊδιδ; αὶ, 
ἴῃ ἴοοο νοσίοησο, αὐ πΓ ὙΘΥΌ15 οαϑέγαΠ}8- 
ἐαγὶ, Οἱ οαδίγα ξάσογο. Τὴ γι] ι}5 πδοίθηύ5 
ἘΠ τ ρευρογαμι ἰοεὶταν ςρατεύοιτο. 
δ᾽ΎΜΗ [ἃ Βίορμδμι5 οἱ οἀϊο Εέολι. 

αὐ 111 ΗἰΌΤΙ τη ὰβ, υἱὲ φυϊάομι υἱάδίωγ, 
οομητηοθὸ, ἡμᾶς ΧΕ ηΐ. Υἱάρ Ρ. 246. 

ο"Ὡςτπερ πρὸς σὲ, ὅτ. Ὑἱάς βιιρτὰ Ρ. 2348, 

φΦόπτ΄Π  ππ' πῇ “ππΠ ΠΡ 



έ 
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πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος προςήγαγον᾽ νῦν δὲ σλείω δύναμιν ἔχων 
4. ἙΝ " , ": : ἀνὰ 

ἐκ ἐθέλω ὑπ᾿ αὐτὼ τὼ τείχη ἄγειν. ᾿Αλλὰ γὼρ μὴ ϑαύμαξ᾽. 
ἔφη" ἐ γὰρ τὸ αὐτό ἐς! προςάγειν τε καὶ "παράγειν. Προςά- 
γοσὶ μὲν γὼρ ἅπαντες, ὅτω ταξάμενοι, ὡς ἂν οἴωνται ἄριζοα 
μάχεσθαι ἀπάγϑσοι μέντοι οἱ σώφρονες ἢ ἂν ἀσφαλέςατα, ἐχ ἧ 
ἂν τάχιςο; ἀπέλθοιεν. ἸΙαριέναι δὲ ἀνάγκη ἐξὶν ἐχτετωμέναις 
μὲν ταῖς ἁμάξαις, " ἀνειμένοις δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις σκευοφόροις 
ἐχιπολύ᾽ ταῦτα δὲ δεῖ πάντα προκεχωλύφθαι τοῖς ὁπλοφόροις, 
καὶ μηδωμῆ τοῖς πολεμίοις γυμνὼ ὅπλων τὼ σκευοφόρω Φαίνεσ- 
θα:. ᾿Ανάγκη ὃν, ὅτω πορευομένων, ἐπὶ λεπτὸν χαὶ ἀσθενὲς τὸ 
μάχιμον τετάχθαι. ἘΠῚ ἂν βόλοιντο ἐκ τῇ τείχεος ἀθρόοι πη 

. προςπεσεῖν, ὅπη προςμίξαιεν, πολλῷ ἂν ἐῤῥωμενέφζερον συμμιγ- 
γύοιεν τῶν παριόντων. Καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ μωχρὸν πορευομένοις 
μακραὶ καὶ αἱ ἐπιξοήθειαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τῷ τείχεος βρωχὺ πρὸς τὸς 
ἐγγὺς καὶ προςδρωμεῖν χαὶ πάλιν ἀπελθεῖν. Ἢν δὲ μὴ μεῖον 
ἀπέχοντες παρίωμεν, ἢ “" ἐφ᾽ ὅσον καὶ νῦν ἐχτετα μένοι πορευόμε- 
δα, τὸ μὲν πλῆθος χωτόψονται ἡμῶν, ὑπὸ δὲ τῶν παρυφασμένων 

Ἰοτῖθαβ οΟρ 5 Ἰῃβέγασίαβ οαβ ἀθσθγα δὰ χηυγῸ5 ΠΟ]. γ᾽ ογὰηλ πὸ ΤΙ ΘΓΪ5, 
Αἰξ ; ΠΟῚ ϑηΐπὶ Ἰάθι οϑί δά είπσεγθ, οἵ ργφίθγαάποθγθ, Οπλπθ5. θηΪπὶ δὶς ἴη- 
κἰγυοίαβ σορία5 δά ἀπουηΐς, υἱἱ 56 αυὰπι ορεϊπιὸ ραρπδίαγοβ ἀΥ ΙΓαηΐογ : αἱ 
4υἱ Ξαριτπέ, 5'ς αράπειιπέ, υἱ ααὰηι (55 πιὸ, ποπ αυὰπι σΘἰ ογυϊηγθ, 4 0566- 
ἀαηΐ. ἴῃ ργείθγθαηαο αιΐθηι ἜΧΡΟΥΓΙΡῚ ρ] ιβίγα ΠΘΟΘ58Ὲ οϑί, οἵ πη ρθαϊπηθηΐαᾳ 
αθοσαδ σερίογα χμϊ ὰπι ἰάΧαΥ! : αἴαι!θ. ἢ δθῸ ΟΠΙΠπΙα ὩΥΠΊΔΕ5. ὈΓεΘίθ ἢ 15 ΤΘΡῚ 
ὁροτίοξ, πθο ἀβρίϑηη παρ θα ϊπιθπία ἤοβίθιι5 Δ ἉΥΤΉΪ8. ἤιιάα ΘΟΉΒΡΙΟΙ. Ξὶς 
υξίαιθ Ὀγοσθάθητθιι5 σορΥϊδ, ὨΘΟ6556 Θϑί ἃρίοβ ραρῃδθ τ} 1165 }χία 460}}65 οἱ 
ἴα 6 1105 σο!]οσαγ. 1. ΘΥΡῸ ψ Ἰηΐ ΟΧ τηυη! πο σοηΐοτ οβέθβ ἴῃ ἃ]}- 
αυοβ ργωξογοιπέος ἰταροίαπη ἴποθγ, Ὀδ᾽σαη αι ἑαπεζοηι τηᾶπαβ σοηβογθηΐ, 
τηυϊὸ νϑ]!ἀΐοτο5 ογιιπί ἴῃ σοηπῆ!είι, ααᾶ πη 4 ργεθίθγθαηί. ἘΠῚ 18 αυϊ θη, 
ἰοηρὸ 41} ρτγοσδάμπηίέ ἀρπιηθ, οἰληὶ 50 5118 ΠῸΠ ὨΪδὶ ἰΟΠΡῸ 6χ ἰμίθυνδ!!ο 
τα ροβϑαπί : αἱ νογὸ πη: 06 86 δγεηιριπξ, ὈγανῚ βραῖϊο δα ΠΠ]ο5 αιῇ 
ῬΙΌΡΕ αὐθϑβυπί οἵ ὀχούσγογο ροββυηΐ, οἵ γυγβὰβ αθβοθάθγο, Θυδὰ 5] ἰπίθγνα!ο 
ΠΟΙ τη ΠΟΥΪ ἱπίρεϊθοίο ργερίθυ ὈΙτη15, σὰ μι “πὰ Ππέ0 πιης οχίθηβὶβ οὐ αἰ ηῖθιις 
Ὀγοσοάϊπη5, τη] Ππἀΐποηι 1171 ποβίγανη σοπϑρίοἰθηΐ, δὲ οπιηΐβ λυ] τι 

: μόρτο νου ω ἰτηκεδοννην 6Χ νοϊυϑίο 40- 
ὅτ ΘΧΟΙΡΪΔΥΙ ἀὐοντέ ἀπάγειν; Ῥγοὸ αὐᾶ 

ἰοοίίοης (λοῖξ ἀπώγησι, ἀαοά ἢ Ῥαιϊιοὶθ 
ἱηίοήθοίί5, βεαυϊαγ, ΑἹ ἴῃ πϊιης Ἰοσυ τη 
Ζγαηδευπας βεὰ ρυαϊοτειμνὶ 55 αἰβοαίο ἃρ- 
τι. αυδάγαϊ, αἱ Ἰάοτη γα]ραΐ, αἴας 111, 
παρὰ πόλιν ἄγειν, χα, τησίαίὰ, ρον {πηεβίη 
Ἰοφιιοπάϊ ἐοττηᾶ, οχίαηϊ [10. 1. 0.70, Ατιᾶτα 
ποηῖγα δἰϊοτύχα Θχοτηρίατίαπι πάστῃ δῖ} 1] 
ἱπαο, Ὥς υϑἰίδίά γον] μυ}5 ἀρὰ Ταο- 
ῖσοΒ βρη ποδίίου δ ἐοπδυϊὸ σὰ» ποίαν τηνι 9 
Ὁ. 2 ». 105. 

θ᾽ΑνειμένοιςἾ 516 ΟΣ σοηδριγαηίθ 1, δτι}- 
αἶαν! Μυτγοίααο οοπ]οοίαγα τοβου 5 μλ15. 
γαϊρὸ Ἰορίίαγ ἀνειργμένοις" οἱ γ ΘΓ Ὸ ΩΟ]) 
Βθθ9ι ἢυΐο ἰοσο ἃρία νΥἱβ, πὸ ργυοχίτηῦ 
Ῥγοοάθης 8 1118, ἐκτεταμέναις μὲν ταῖς 
ἁμάξαις, αἴαπια αἀδὸ Ογτὶ τηθηΐ!, δἀνοῦβἃ 
Ραηϊύ9. ὕ ἰρττον ἤδοο ᾿ν οι 510] τ65- 
Ροπάσϑηξ, δἰυ γϑοορὶ νϑυθηση, ἰθ αο 
ἰαχϊαϊἴ8 Ἰηο8ῖ, αρία Ιοο0, 5:5 π] Ποαίίο. ; 

Ὁ᾿ΕΦ᾽ ὅσον κα, δι6.1 δίποογα Π850 ο8ὲ Μϑι: 
Βοά!, εἰ οἀἰϊίοη 8 Εοπ. Ἰθοῖϊο : φυτὰ 916 
ἸΡυΣ αἰ. σαο9. ὙἱἀἘ, οἸ 65, ᾿ΠιοΥ οϊαίθτη 
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ὅπλων πᾶς ὄχλος δεινὸς φαίνεται. Ἢν δ᾽ ἄρα καὶ ὅτως ἰόν-. 
σωὼν " ἐπεξίωσί πη, ἐκ, πολλῦ προορῶντες αὐτὲς ἐκ ἂν ἀπωράσ- 
χευοί λωμξανοίμεθο. ἸΜᾶχλον δ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐδ᾽ ἐπίχει- 
ρήσεσιν ὁπόταν πρόσω δέοι; ἀπὸ τῷ τείχεος ἀπιέναι, ἣν μὴ τῶ 
ὅλῳ ὑπολάξωσι τῷ πωντὸς χρείττες εἶναι" Φοξερὸν γὼρ ἣ ἀπο- 
χώρησις. Ἐπεὶ δὲ ταῦτω εἶπεν, ἔδοξέ τε ὀρθῶς τοῖς παρῶσι 
λέγειν, χωὶ ὁ Γωξρύως ὥςπερ ἐχέλευσεν ἡγεῖτο. Παραμειξο- 
μένα δὲ τὴν πόλιν τὸ ςρατεύμωτος,- ἀεὶ τὸ ὑπολειπόμενον ἰσ- 
χυρότερον ποιόμενος ἀπεχώρει. 

᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος ὅτως ἐν τοῖς γιγνομένωις ἡμέραις 
ἀφικνεῖτωι πρὸς τὼ μεθόριω τῶν " ᾿Ασσυρίων χωὶ Μήδων, ὅθενπερ 
ὡρμᾶτο, ἐνταῦθω δὴ " τρία ὄντω τῶν ᾿Ασσυρίων φρέρια, ἕν μὲν 

ὲ δύο Φρο- αὐτῶν τὸ ἀσϑενέξατον Ὡροςς αλὼν βίῳ ἔλαξε, " τὼ δὲ 

ῬΓΟρΡίου ἃυτηδ δαίθχία ἰου μὴ! 1115 αἀραγοί, (δα 51 ποθ ποὺ τηθάο ἱποο- 
ἀρητριβ αἰΐψαο ἰοσο δυαμαροηΐ, απΐᾶ πη] ὃ 605 ἀπίθ Ὀγοβρ οἰ πγ:5, υραταῖὶ 
ταϊπἰ πιὸ ἀθργομοπάθμμιγ, (ἀυΐῃ Ροι 5, νἱτῖ, ἰηααϊέ, πὸ αυϊάθηι δἀρτοάϊθη- 
ταν, οὐμὰ 1ρ515 Ῥγοου ἃ γτηγῸ γοσθάἀθπάμπηι δεῖ, ἢἰδὶ 86. σα ὉΠ ΘΓ βῖβ σΟρὶΪβ 
διμιὶς ἰαϊαγΟΒ ἴοῖο Θχθγοϊϊα. ποβέγο 5ΌΡΘΙΟΥῈ5 ΘΧ βε  νθυϊηΐ : Πδπ τϑοθρίῃϑ 
185 δϑί ρίθμα ἰογπηἰ58. ἤφοο οὐπὶ αἰχίδβοῖ, νἱβιι5 ϑϑί "15 οἱ δἀθγαμπὶ γτοοιὸ 
(ἴςογο, οἱ ορτγαβ, τὰ υἱ αδβογαῖ, ργῖθαῖ. Οὐπηαιιθ ργεοθγιγοὶ ὈγΌΘΓΩ 
ΘΧθυο5, ᾿Ἰηἴ6Γ Δβοδαθηιη ΟὐὙ7ι15. ῬΟΒΙΓΘΥΛΉΠ ΒΘΙΌΘΥ ἀρτπθῃ ΠΡΙΏΠΙΒ 
ΘΙ Ποῖ θαι. 

Ῥοβίᾳυδπῃ δαΐθη μος γηθάο ῬΘΥΘΘἢ5 ἀἰθθι5 ᾿πϑθααθητθιι5 ἃ Α βϑυυἹογιιη 
Μράογάπιαιδ ἤποβ ρϑγνθηϊῖ, πηάο Ἰ! Ππτ ΧΡ ΘΙ ΠΟ ἢἾ5 ἰδοθγαΐῖ, δὶ οὐχ {τἰὰ 
ὀββθηΐ Αβϑυυογιῃι σαβίθ!ϊα, πιὰ ΘΟΥΠΤῚ ἀπο ΘΥαΣ Ἰῃ ΠΥΤΩἰββι γι ΥἹ δά οΥία5 

ΠΡ 1} 127:}}}} ἢ ἐφ᾽ ὅσον κατόψονται ἡμᾶς, 
καὶ νῦν ἐκτεταμένοι, πορευόμεθα, τὸ μὲν πλῆθος 
κατόψονται ἡμῶν, ο. Ἰδαΐοίαν αὐἸάδτη δὲθ- 
ῬΏδΏι5, γοῦρα Ὠδθο, κατόψονται ἡμᾶς, ἴῃ 
οοαϊοῖθιι5, φαϊθιιβ τι505 δϑὲ, νέου 85. ΠΟῺ 
δχίδγ ; Ὠϊδαὰθ δἀθὸ 856 Ῥοϊ 5 αιιὰχῃ γα]- 
ξαΐϊ5. δὐϊποπὶθιι8 αἀβοηίνι. ΟἿωπεγαυῖι8 
εἴϊατω, αυοίονα ϑίθρῃδμο, οἱ ἰαὐγὶεϊδιι5, 
ἍΠ| γοσθα ἴῃ ἰοοο ἰηἰογρυθίαμο οτηἰβουιηΐ. 
Ωυοοῖγοα οΥθαϊ ΡΔΥ δϑί, θα δι] ασῖα, αιὶ- 
Ῥὰ5 511 αϑὶ βιιιξ Ἰηζογργοίθβ, δὰ ποτὶ Ἀ5ΏΟ- 
γἾ556. 

ἃ ᾿Ἐπεξίωσί πη] ὅὃϊῖ. ΜΆ. Βοάϊ!. Εἰοηοηβί8- 
αι εὐϊέῖο : οὗν ἴῃ οϑοίουὶβ δυὸ οπληϊθι5 
ΘΥΡογο Ἰδραίιγ ἐπεξίωσι σιωπῇ, ΘΠΌΔΙΩ 
ΘΟ οπμθυὰ 6Χ οὐτότο Βα ουίδην, {Πάγα 6 
αὐἀρὸ, αυδλγα ἀλη. ΚΟΥ Δ τη ΘΧ ἰβιϊη8- 
νἱ  ΒίΘρῃΔη5. 

Ὁ ̓ Ασσυρίων] ᾿ὰ ἰὈγὶ οαϊῖ, φὰο58. υἱάϊ, 
οἴῆμοβ. ἴῃ Μϑίο Βοαὶ. βουϊδιξαν ἰατὴ ἰο, 
ἔαγ νοῦϑὰ ργοχι μη Βθαιθηί!, Σύρων" οάμη- 
αἀὸ Ιοοίϊοποηὶ βοοιῖι5 οδὶ Ῥ ιεἰοἰρἠνιι5, 
“Δοπαγαβ αυοαιιθ, 41 ΧΕΠοροηΐθιῃ βοῖθί 
γα ΠϑονθοτΘ, Σύρων ὈῚ5 ΦΧ δ οἱ «7ηπαἷ, ΠΡ 

3. Ὁ. 20, ΝΙΝ ογηϊηἶ5, ταϊ ηἰτηὺ γ)οθπάδ 
νἱἀθίαν ΠΡΥΟΥ ΤΩ ἐπι ρ βϑουισω βουὶρίιγδ. 

ὁ Τρία ὄντα τῶν, δκ6.}] ΑὈδο]αξὸ ἢος ἰπὰ 
Ἰοοο, τι αἰϊὰδ Βεορᾶ, ΡΟΣ Δοσυβαη 1 οἃ- 
5115: Ο]}}15. Οὐπη βίγιιοίιγοθ ἰσηδυὶ δϑβοηΐ 
ΤΡ ΑΙ ἰηξογργοϊέβαιθ φαυϊάδμῃη Ν. Τὶ ἰθχ- 
ἕπτ ΒΩ ΟΓΆΤΩ ἱπηρουγίτι 5 ἑδτηθγάγουηΐ δααὶ- 
ἰΔιηθ Ὠ 18, 
5. σφ Ἀοΐ, χχγὶ. 3. δὶς ρεϑβϑιτηὸ γαρυξ- 
βοηΐδί : Μάλιςα γνώςην ὄντα σε τῶν κατὰ Ἶυ- 
δαίων ἐθνῶν τε αὶ ζητημάτων ἐπις μενος" διὸ, ὅς 6. 
ΘΙ ΜΠ ον νοὶ τοῦ εἰδὼς ν6] τῷ ἐπις άμενος Ἰῃ 6 Γ- 
Ῥοϊαϊϊομδηιν βθουΐα5 Του ΡΥ65 ΘΎΓῈΒ γϑυίε, 

δες, σὲ Θῦϑο, μή» Ν)᾽"ὴ᾽λν» 
σοηΐον ἴκιρ. χχὶν. 47. Μίαγο, ἰχ. 98. οί. 
Υἱὶ, 91. ἘΡΉ65. ἰ. 18. ἘΣ 

ἃ Τὼ δὲ δύο, δ:6.1 Τἰὰ γοπεϊαἰπηῖ5 δά!η0- 
εἶτα ἀατπ γοίαβεϊ ΟΧθιαρ ΑΓΒ, 4110 515 68 
ΡΥ οἴ 5, τἀτὴ Μὲ Βοά]. φαὶ νου 
βαῃὸ ἸδοἰΙοηδιη, βουϊρίαγο νυ ο ρα 
(ἀεἰοντηδίδτη, οἷο. δχἰθοῖ, τῷ δὲ δύω φρερίω. 
Βίαγο αυϊάεμι ροΐεξέ Πἀ δύω" πϑτὰ Αἰίοα 
ποῖ Ἰοσῦο εβί. Μαϊο ἔδπιθῆ οὑπὶ 5ἴε- 

Οὐδ θυ 6 Μ5. Αἰοχ. νοῦ 
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οίω Φφοξῶν μὲν Κῦρος, " πείθων δὲ Γαδάτας ἔπεισε πιωραδῶνωι 
τὸς φυλάττοιτας. Ἐπεὶ δὲ ταῦτο; διεπράξατο, πέμπει πρὸς 
Κυαξάρην, χωὶ ἐπέξελλεν ἥχειν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ςράτευμω, ὅπως 
περί τε τῶν φΦρορίων ὧν εἰλήφεσαν βϑλεύσοωιντο ὅ,τι χρήσωιντο, 
χαὶ ὅπως ϑεασάμενος τὸ ςράτευμω, κοι περὶ τῶν ἄλλων σύμξ8- 
λος γίγνοιτο ὅ,τι ἂν δοχοίη ἐκ τότε πράττειν" ἢν δὲ κελεύῃ, 
εἰπὲ, ἔφη, ὅτι ἐγὼ ἂν ὡς ἐχεῖνον ἴοιμι φρωτοπεδευσόμενος. Ὁ 
μὲν δὴ ἄγγελος ᾧχετο ταῦτ᾽ ἀπαγγέλλων" 

. Ὁ δὲ Κῦρος ἐχέλευσεν ἐν τότῳ τὸν Γαδάτον τὴν τῷ ᾿Ασσυρίϑ 
σχηνὴν, " ἣν Κυαξάρει οἱ Μῆδοι ἐξεῖλον, ταύτην χατωσχευάσαι 
ὡς κάλλιξω τῇ τε ἄλλῃ κατωσχευῇ, ἣν εἶχε, καὶ τὼ γυνωῖκε 
εἰτωγωγεῖν εἰς τὸν γυναικῶνο, τῆς σχηνῆς. καὶ σῦν αὐταῖς τὼς΄ 
μεσθργὸς αἵπερ ἐξηρημέναι ἦσαν Κυαξάρει. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ 
ἔπραττον. Ὁ δὲ πεμφθεὶς πρὸς τὸν Κυαξάρην, ἐπεὶ ἔλεξε τὸ 
ἐντετολμένω, ἀχόέσας ὁ Ἀυαξάρης αὐτῦ, ἔγνω βέλτιον εἶναι 
τὸ σράτευμοω μένειν ἐν τοῖς μεθορίοις. οὶ γὼρ οἱ ἸΠΤέρσαι, ὃς 
μετεπέμψατο ὁ Κῦρος, ἧχον' ἦσαν δὲ μυριάδες τέτταρες τοξο- 
τῶν χωὶ πελτασῶν. Ὁρῶν ὃν κωὶ τότες πολλὼ σινομένος τὴν 
ΜΜηδιχὴν, τότων αὖ ἐδόκει ἥδιον " ἀπωλλαγῆναι μᾶλλον ἢ ἄλ- 

Ο ρορίες γεοϊσαια ἄπο ςαβίθ 1, ΟΟὐτο παθίπν που οηΐθ, πυϑάθηίο αδααίβ, ρ6ύ- 
ἐδοίαμη δι υἱ οσυδίοάοβ ἀθάθγθηί. Ηἰΐβ γθρὰβ οοηίθοιβ, δα Οὐυάχάγθπι τ {1|. 
δίαιδ υἱὲ αα ΘΧΟΓΟ ΠΤ νθηΐγοί ΡῸῚ θρίβίοίαπι ροετ, ααὸ δἱ 48 σα516]}15 οἂρ- 
τ|5 αυ]ὰ οββοῖ ἀρθηθαμ ἀ6}]θογαγθηΐ, οἱ ααὸ Θχϑιοϊζαπι 986 σΟὨ ΘΠ ρἰαἴα8, 
6 φερίοσίβ οἰϊδπι ΓΘ θτ5 ΘΟ 5. τὰ ἀδγοί αὐ] ἀθι ποθ᾽ 5 ἈΡΘΠΑΙΙΠῚ Δ ΡΠ Γαγοίαν : 
συα 51 [586 υτ, αἰτ, ἀἸοϊτο τὴθ 8 ᾿ρβυπὶ νϑηΐϊαγαπι εἰ ἐδέϊο οαβίγα Ἰοσδί ΓΙ 1Π,. 
Αταὰθ ηππέϊι5, ἤφοο αὶ ΘΧροηογοί, ἈΡ1ραΐ : 

Οὐττβ ἰηζογοὰ Θαδαίε πιαπάαΐ τ ἰαθοτηδευξι Αβϑυεῖ, απο ΟΥΑΧΑεὶ 
Μϑάϊ βοϊδρογαηΐ, οὔτ δἀραγαία γοϊϊαπο, ααθηι Παρ θδΐ, ᾿ηδίγαογοί οἱ θραηίβ- 
5ἰπιὸ : ἐπὶ υἱγαπηα6 τη] θγθῶι ἴῃ ἐοποίανθ (Ρουθ 1} πη] ΌγΘ ἀθαποογοῳ 
οἵ οὕτὴ Πἰ5 φέΐαπι αἰέογαδ {5 νηυϑῖοοῦ θυ 5, α15 ΟΥ̓ ἀΧΑΙ βαἰθοῖϑα {πϑγϑηΐ. 
᾿Ατασο ἢφος ΠΠ| αυϊάθτγω οχβοηυθθαηΐι, (Δι νϑγὸ γῖδϑιι5 ογαΐ δὰ ΟὙΑΧΔΙΈΠΙ, 
οὗπι πιαηδία οχροϑιυιδβοί, ἢἷ8 Οὐγαχουὶ δια 1{|5 νίβητι οϑί μοι 8, αἵ ἐδέϊς ἴῃ 
ἤπίθιυ πιᾶπογοί θχϑγοῖίιβ. Νὰ) οἱ Ῥειβθρ, 4005 ΟὙτα5 ἀγοθδβινοσαί, δάο- 
ταπε: ὅὉ] φυΐαάίδηι θγαὰπὶ ΠΌΠΙΟΓΟ αὐϑάγαρὶθϑ τ}}16 βαρι(γ}1} οἱ ρα]ϊαβίω, 
ΑΙ ΟΌγοπι οἷπι νἱάογος ἢο5 θεαπὶ τηαρηαπι Μθαογιπι ἄρτο ἀο θη πη 
ἡὐίοεγο, Ποὺ 5 5 φποσαο ἢ γασὶ ν 6116 ν]ἀο δῖαν, ααὰπῃ αἱ αἸἸαπὶ ταγθαπὶ 

᾿ 

Ῥυϊὰβ ῬδηΟ ψυϊκαίδτη 864] 5ογρίτπιτάτη. 
ἰοσοθαίαγ, τῶν δὲ δύν φρυρίων, δια. 
ἃ Πείθων δὲ Γαδάτας ἔπεισε] Ἡδηο Ἰοαιιοι- 

αἱ ἰοστε ψεῦθο Ῥατγίοἰρίυτη δ᾽ 566 ηὶ 
οτ κί 5 αὐάίτιν, Κ᾽ ογϑέϊι5 οἱ Ο'αἰακογι5 ἰῃ- 
(ΟΥ 685 γοοθηδοπάστη ρἤγα565 αὐ ξυτηδγηΐ, 
αὐ ἔξω τηϊπὺβ ποίδ5 βιιπξ, φυδδαῖ αὐοὸ 

Ἱρίογοβ βαοσὶ αὖ ΠΟΡγαρο ΓΟπίθ Ποτ56- 
τῦη!. χα! Ἰρο 566. γ65 ΠΑΌδαϊ, οχ ἤἢοο 

οὐχ ἴοσο αρυπάδ Παιδί, Ῥῃγαϑίηῃ 6558 
δ᾽ αβτηοαϊ, φπσγη μὸ Αἰϊοα αφυϊάθην γθβραο- 
γαί οδραηα, γᾶ ΗΘΌ. νἱ, 14. οί, νἱ!. 
34, Μαί(. κι. 14, Μίϑυο. ἱν. 12. 

υ Ἣν Ιζυαζάρει, δια. γιά 110, 4, Ῥ. 218. 

Οὐ Λπαλλαγῆναι μᾶλλον] ΥοΧχ υἱϊηηα ἴῃ 
Μϑίο Βοάϊ. ποὰ οοϊηραγοῖ : αιοα ΤΡ Πὶ 
58 πη ΠΟΠΏΪΠ] δαβρίοἴοπ 8 ἀο ΤὐθγΑΥ Πλ0- 
γα πηθουἰῶ, Τὺχ νον 8. αὐ 8Π|, αἰ185 
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λον ὄχλον εἰςδέξωσϑαι. Ὁ μὲν δὴ ἐκ Περσῶν ἄγων τὸν ςρα.- 
τὸν, ἐρόμενος τὸν Ἰζυωαξάρην, κατὼ τὴν Κύρθ " ἐπισολὴν ; εἶ τι 
δέοιτο τὸ σρωτεύματος, ἐπεὶ ἐκ ἔφη δεῖσθοι, αὐθημερὸν, ἐπεὶ 
ἤχοσε παρόντο ἸΑῦρον, ὥχετο πρὸς αὐτὸν ἄγων τὸ ςρώτευμα. 
Ὁ δὲ Κυαξάρης τῇ ὑφερωίᾳ ἐπορεύετο σὺν τοῖς παραμείνασι 

Μήδων ἱππεῦσιν" ὡς δ᾽ ἤσθετο ὁ Κῦρος προςιόντω αὐτὸν, λαξὼν 
τὸς Πέρσως ἱππέας, πολλὸς ἤδη ὄντας, καὶ τὸς Μήδες πάντας 
χαὶ τὸς ᾿Αρμενίες καὶ τὸς Ὕ ρκανίες, χαὶ τῶν ἄλλων συμμά- 
χων τὸς εὐιπποτάτεος τε καὶ εὐολοτάτες, ἀπήντοω᾽ καὶ ἐπὶ- 
“δείχνυσι τῷ Κυαξάρει τὴν δύναμιν. Ὃ δὲ Κυωξώρης, ἐπεὶ εἶδε σὺν 
μὲν τῷ Κύρῳ πολλός τε καὶ χωλὸς χὠγωθὰς συνεομένες, σὺν 
ἑαυτῷ δὲ ὀλίγην τε καὶ ὀλίγα ἀξίων Μερωπείων, ἄσιμιόν τι ἔδοξεν 
οὐτῷ εἶνωι, χωὶ ἄχος αὐτὸν ἔλωξεν. ᾿Επεὶ δὲ κωταξ ὼς ὁ Κῦρος 
ἀπὸ τὸ ἵπσπε ὥροςῆλθεν ἢ ὡς φιλήσων αὐτὸν χατὰ νόμον, ὁ ζυ- 
αὐξάώρης κωτέξζη μὲν ἀπὸ τὸ ἵπσπε, ἀπεςράφη δέ; χαὶ ἐφίλησε 
μὲν ὃ, δωκχρύων δὲ Φανερὸς ἦν. ᾿Ἐὶ τότ δὲ ὁ Κῦρος τὸς μὲν 
ἄλλος ἅτιωντως ἀτοφςάντας ἐχέλευσεν ἀνωπαύσασθαιν αὐτὸς δὲ 

»- 

ἦπ ἀρτιῖτν διίμηι διἰμ6γοῖ. 1 οὰτῃ αὐϊάσηι 15, αἱ ἃ Ῥευβιᾷ σορίαβ ἤαβοδ 
ἀποορθαΐ, ναχαγθη ἰηϊογγοραγοῖ, αποπιαἀμηοάϊι Οντὰβ ργϑοθρογαΐ, αη ἤθο 
ἰρ81 Ορὰβ εδϑοὶ θχϑγοϊζα, δίαιιθ 15 5101 Ορὶϑ 6558 πϑραγοῖ, βοάθῃι ἀἰθ Οὐχ 
1 ργορὸ ἀρ 6556 διαϊθγαῖ, δὰ θη Θχογοϊξαμι δϑομῆὶ ἀπσθηβ Δ ]ραΐ, 

Οὐναχαῖθβ ροϑβίγ αἰὃ σαπι 115, 4] βθοιτ πηδηβογαηΐ, δα ῖθιι5 ΜΘ α 15, ἔθ ν 
ο5ὲ ΣὨΡΤΘΒΒῈΒ: Οὐ 416 δα πὰ Οὐτιιβ ἀν ΘΓ 56 η5 11, ΒΌΤΩρ 5 ϑϑομῆι οἵ ῬΘΥβιοῖσ 
Θαα τ ιι5, 411 18πὶ πλ}}}] Ἔγαηΐ, οἱ ΜΙ 615 οππηῖθιβ, δὲ Αγ θη 5 οἱ Η νυ δ 118, 
οἱ ΓΟ ΟΣ ἢ ΒΟΟΙΟΓΊΙ Θ 615 δὲ ἈΓΠῚΪ5 ἸΠΒΈ ΓΟ Ἰββίπιοϑ, οδνὰπὶ ργοα! : αἴαιο 
α(ἰοὺ Οὐγαχαῦὶ οορ 5 ϑρθοίαδηα5 Θχ θυ, Ογάχδγοβ δαΐθημ, δὶ τη ἴο5 εἴ 
φργορίοϑ ἰογτιόβαιο υἦγοξ ἴῃ νυ] σοπηίαίι σοηϑροκὶξ, βθουη νογὺ οἱ οχίστιδηι 
δὲ ρϑγνὶ ἀποθπάδῃι [Ἀπ ογιιπὶ ΔῊ ΠῚ ; ἐώ 5101 ἀθάθοουῦ! 6556 ρυΐαν!, ααού- 
μ6 ἀοῖοῦ εἰμὶ ἰηναβί. Οἴμπαιθ ΟΥὐγὰβ 6χ θαὰρ ἀθβοθηαιββοῖ, ἃο 46 πιογὉ 

οβουαίυτιιβ ᾿ρϑαπὶ ἀσοοάογοι, Οναχαγοβ ἀθβοθηα!ς ααυϊάθηι ΘΧχ θαι, 56 5686 
ἀνΘΥ ; δος θην Οδου]ίακ οϑί, 564. δου πη85. ραϊαπὶ ργοΐαά. αμην νογὸ 
Οὐ 1105 αὐ!άσπι ΟἸΏΠ65 ΒΘ οάστο ι55}} οἵ 4] ΘΒΟΌγ 6 : ἰρ50 ἀοχίτᾷ Ογαχα- 

Ῥϑδβίχα οὔνϊδ βιιηΐ, ΘΧΘ ἢ. }}15 οοηβίαί, ορίϊ- 
ΤΔ05 4 Ό5641:16 γερο ϑουὶρίουϑϑβ τὸ μᾶλλον 
σομραγηξν!5. Δα] άϊ556 γοοϊθαβ. Ἐαάθτα 
σου Ἰοψιθπαὶ ταῖῖο, Ρἢ}}. 1. 93. Ἠυ}ὰ5 
ϑυΐθιη (ἌΓ πὸ ΘΧθιαρ]α ΒῸρΡΘαϊ Δ Ὀϊ: Βιι- 
ἄφυβ; ἱτπηὸ οἱ ατδτηχηδίϊοὶ. ᾿ 

ἃ ᾿Ἐπιςολὴν] [(ὰ ΜΚ. ΒοΑὶ. οἱ οαἰϊξ, ϑέερηι. 
Εἰοπι. «Πϊὰ. ΕΐοΥ. αἸϊόθαὰα : τὰ τηϊγασὶ Βα θθαΐ 
σὰν Τυραποϊανῖβ αἰ βάθιο ΧΟΩΟΡ ΠΟ 5 
δαϊίου, οὐἱϊ νοὶ οτγαηίθιη αὐ ἀπο ϑ πὶ 
τοὶ ρὶο ἕαϊξ ἄδβογογο, οοηίτα οριϊπλου τα 
οοάϊουτα βάοιη, ἐντολὴν ΓΟρΡοπ σαί. ΜΠΠΙ 
βαβρίοῖο βϑϑῃηὸ ἰηδ δῖ, Πο5. δαἀϊίοτοϑ ουά 
βαζὴ5 ᾿η 616 χίβϑα, δ ηθαΐα σαοαϊιε ἐπιςολὰς 
λα Ὑεἴοθγθβ ΔΌ ΡΟ τὶ. οΠ κολυΐ 

Ἤφαιςε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιςολὰς. 
“ἃς σοὶ πατὴρ ἐφεῖτο ---- 

Ῥγοηιοῖδι, Ῥζιο. Υ. 8. 

δείιοῖ, ἘἘπιςολὰς} ᾿Εντολάς, Ἐξοά ΘΠ ΡΥΟῚ- 
δὰ τηοᾶο ϑολοί, ἐπ Βόρῃοο. Θεά, (οὶ. Ῥ. 
329, εὐϊϊ. Ἡ. ϑίθρῃ. γόδϑυὴ {8} ΘΧΡΟΠΙΣ. 
Ηεϑμολῖιι : ̓Ἐπιςολαὶ, ἐντολαὶ, ἐπιταγαὶ, Τῆο- 
ηϊα8 «Μαρίδίον: ᾿Ἐπιστεῖλαι, ὁ μόνον τὸ διὰ 
γραμμάτων, ἀλλὰ καὶ τὸ αὐτοπροςώπως κελεῦσαι" 
καὶ ἐπίστολὴ ὡςαύτως. 

Ὁ Ὡς φιλήσων, ὅς 6.} ΥἹάΘ αι85 ποίανίχοι!5 
10. 1. Ρ». 47. Νοίῖ, Ὁ. , 
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λαξόμενος τῆς δεξιᾶς τὸ Κυαξάρες, καὶ ἀπαγωγὼν αὐτὸν τῆς 
δὲξ ἔξῳ ὑπὸ φΦοίνιχάς τινας, " τῶν τε ΝΜΙηδιχῶν πίλων ὑποξάλ- 
λειν ἐχέλευσεν αὐτῷ, καὶ καθίσας αὐτὸν καὶ παρωκαθισάμενος 
ἤρετο ὧδε' : 
Εἰωέ μοι, ἔφη, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ “εῖς, τί μοι ὀργίζῃ; καὶ 

σί χωλεπὸν ὁρῶν ὅτω χαλεσῶς φέρεις : Ἔνταῦθα δὴ ὁ Κυαξά- 
ρῆς ἀπεχρίνατο τοιάδε, Ὅτι, ἔφη, ὦ Κῦρε, δοχῶν γε δὴ, ἔΦ 
ὅσον ἀνθρώπων μνήμη ἐφικνεῖτωι, καὶ τῶν πάλαι προγόνων 
χαὶ πατρὸς βασιλέως πεφυχέναι, καὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομι- 
ζόμενος εἶναι, ἐμαυτὸν μὲν ὁρῶ ὕτω ταπεινῶς καὶ ἀναξίως 
ἐλαύνοντα, σέ δὲ τῇ ἐμῇ ϑεραπείῳ καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει " μέ- 
γῶν τε χαὶ μεγωλοτρεπῆ πώροντα. Καὶ ταῦτω χαλεπὸν μὲν 
οἶμαι καὶ ὑπὸ πολεμίων παθεῖν, πολὺ δὲ, ὦ Ζεῦ, χοωλεπώτερον 
ὑφ᾽ ὧν ἥχιςω ἐχρῆν ταῦτω πεπονθέναι. ᾿γὼ μὲν γὰρ δοχῶ δεχά- 
χις ἂν χατὰ τῆς γῆς ἥδιον δῦναι, ἢ ὀφθῆνωι ὅτω ταπεινὸς, κοὶ ἰδεῖν 
τὸς ἐμὸς ἐμδ ἀμελήσαντας καὶ ἐπεγγελῶντας ἐμοὶ. Οὐ γὰρ 
ἀγνοῶ τῶτ᾽, ἔφη, ὅτι ὁ σὺ μᾶ μόνον μείζων εἶ, ἀλλὰ καὶ οἱ 

τί ργεῆθηββ, αδ νυἱᾷ 510 ραΐπιαβ ἡαβάδι οι ἀδααχιί, οἱ βίγαρια φικααηι 
εἰ Μεάϊεᾶ 5ιιθβίθγπι [0551}, 1: ψίο οὗπαι διιπὶ οοἸ]οοᾶδδοί οἱ δἀβθαϊθβοί ἔρβθ. 
516 ᾿πίουγοραν : 

Ἀι:ς τηΐπΐ, ρὲ ἀθοβ ἐπιπιογζαΐοδ, Ἰλαυϊί, ἀναηουΐθ, αὐ δηλ οΌΓΘιη τ 1γΓαβ. 
φοτῖβ ἢ δὲ αμἱά τοὶ τποϊθβίθβ νἱάδβ, αιοὰ τπβαὰθ δἀθὸ ἔδυβ ργανϊίεσ ἢ Η)ς 
Οὐγαχαγοβ πυϊαβιποα! αηςήαπη γεβροηαι, Θιΐα οὐμπι, Ογτο, οχἰβίππον ἱπὰθ 
ἀβαιθ Ὁ οὐαὶ ποι Τ Γπθτ οΥἹᾶ ὑὰπὰ πλδ] ΟΥθ5. 2αηὲ οΟἰϊμα στοσίδιδ ἴατῃ 
Ρδΐτο γερθ ργοογθαίιβ 6586, ἀίαθ δέδαηι 'ρ588 τὸχ Παθθαγ, τη6 αυϊάθιῃ δἀθὸ 
νἱΐθια ἱπαϊρσηάχηαιδ ἴῃ τηοάσηι δνεϊ σομβρίοῖο, ἰ6 νϑγὸ τηθὶβ οπὶ απ 5 
οδοίθυ 5616 ΘΟΡ 5 πηαρπιπὶ οἱ τηδρηϊἤοιμ δίθ886. Αἴααθ ἢξθς, ᾿πθἃ 56ῃ- 
ἰοπί8, γεὶ αν Πιοβίθιυιβ ραΐ] ργάνϑ οβὶ ; βδά υνυϊὸ, ργῦ ψυρίτει, ργανὰβ ἂν 
1115, ἃ σαϊθιι5 πόθο φμοηηιάπι ρϑυρδβϑιιηι 6588 τα ηἰ πιὸ ἀθοοραῖ, ΕΣ χυΐάθπι 
ΔΥΒΙΕΓΟΥ 6586 58 {Π||5 ἀθοῖθβ 580} τογγὰπὶ σομαϊ, αἰιὰπι 60. ν]]θ 1 Ἰὴ6 ΘΟΏΒΡΪΟΙ, 
πιούβαιθ "61 ΠΘΡ] σΘηΐθ5, τὴθ ἱγγ! ἀθηΐθβ σοῦπογο, Ναμθ δῃϊη ἢοο, δ[ϊ, 
᾿σθογο, ΠΟῚ ἴθ 50[Ὁπ| ΠῈ6 Χμ] ΟΥΘΙΏ. 658, 56, 111] Οἱ ΤᾺ ΠῚ ΒΘΡΨΟΒ τη805, ΠΟ ᾿ 

ἃ Τῶν τε Μηδικῶν, ς.ὴ ΜΒ. Βοάϊ!. Τόν τε Ὁ Μέγαν τε] Ὑογδίϊυ5 ΟὈπιηιθηΐ. ἀε Ηε- 
Μηδικὸν πίλον, Ἰτηρογίε, (ὐγθθοῖθ δηΐϊὰ ὑγαΐβ. Ν, Τ΄. ο. 5, ἩδΟγαϊβδιοοσγιι ἢϊι- 
ἔαπιπατο οβέ, αυδηδο αἰϊηυϊα ΟΧ ἀπίγουβο τηοτὸ δἀβου θθηάαμ ραΐαΐ Θυτὴ γοοὶδ μέγας 
τοῖ δΠομ}}15 σοηθτα βιτηρίατη αὐξ οαρία ἢ ὑϑῦτη, φιο ποῖν 8ἐαίμγῃηι εἰ φιαρη ϊαΐοηι, δοιὰ 
ἀΐσοτο νοϊαπί, ἱαησογο απο σοι ναμι ἰδίο οοηἀξέϊοννεην ᾿νογυΐμυυηι, ΗΠ Θ Ὁ. νἱϊὶ. 11. ἀθ51ρ- 
ΕΝ ἢ “ἄς ΥΟΟᾺΪΕ5 τι, γθυ 8. δοί- ἠδΐ, Αἱ πο υἱίπια νοο 8 ἰϑι1.8 βἰρηϊῆοδ- 
Υἱβ, ἐπι, ΜΠ Ύ, 1 11, ὁ. δ, ἐνέ- ἰἰο στο οῖβ Ῥρυαλιη (γα γὶβ οϑί, 1ὶθεὲ 
θαλον τῶν ἱερῶν χρημάτων, ὕτο τι ἐκ τῶν, ἕο, Χοπορδῃοηίέο Ὠπΐο 6 Χορ ]ο αἰζογτη ΘᾺ 
Νοβίογ ΠΡ, 2, ἢ. 105, καὶ τοῖςδε τοῖς φίλοις τύτνυ ΑΥΒίοΟρῃληδ Ῥχοϊαίΐαχη δάϊσογα : 
τῇ ὀλίγμ ἀξίων γίλωτος ἐπιδαψιλεύσῃ" Ῥτο τι ἔκ 
τότῳ, ὅο, Κ:ἱΠΠ[ον «ἡγιοἱορ]ιατιεῦ ; σιν γὰρ ἡμῖν δεσπότης ἐκεινοσὶ, 

᾿δνὼῳ καθεύδων, ὃ μέγας ὃ ὑπὸ τῷ τἔγυς. 
δὸς τῷ φαλακρῷ " 

Τῶν τοωγσλίων, ------- τὺ] ϑ'ιελιοῖ. Ὃ μέγας) Οὐ τῇ ἡλικίᾳ, ἀλλὰ 77] 

7), Ὑ. 771. οἱ ΒΡῈ, ἐξυσία, Ψ, τῇῦό σεμνότητι" Σ ῴηκ. χα 67, οἵ βρῇ, 
οΟἿΝ ᾿ 
Ὁ [Ὁ 



280 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἐμοὶ ὅϑλοι ἰσχυρότεροι ἐμϑ ὑπαντιάξεσί μοι, χω χατεσχευασ- 
μένοι εἰσὶν ὥςε δύνωσϑαι ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ χωκῶς ἣ παθεῖν 
ὑπ᾽ ἐμῦ. Καὶ ἅμα ταῦτα λέγων, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἐχκρατεῖτο 
ὑπὸ τῶν δωκρύων. ὥςε καὶ τὸν Κῦρον ἐπεσπάσατο ἐμπλησθῆναι 
δαχρύων τὼ ὄμματα. ἜἘπισχὼν ὃ μικρὸν ἔλεξε τοιάδε ὁ Κῦρος" 

᾿Αλλὼ ταῦτα ὠὲν, ἔφη, ὦ Κυαξάρη, ὄτε λέγεις ἀληθῶς, ὅτε 
ὀρθῶς γιγώσκεις, εἰ οἵει τῇ ἐμῇ παρδσίῳ Μήδος χατεσχευάσϑαι 
ὥςτε ἱχωνὸς εἶνωί σε χωχῶς ποιεῖν. 'Τὸ μέντοι σὲ ϑυμᾶσθαι χαὶ 
φοξεῖσθωαι ἰὶ ϑαυμάζω᾽ εἰ μέντοι γε διχαίως ἢ ἀδίχως αὐτοῖς 
χαλεπαίνεις, παρήσω τὅτο' (οἶδα γὼρ ὅτι βαρέως ἂν φέροις ἀχό- 
ων ἐμδ ἀπολογδμένθ. ὑπὲρ αὐτῶν) τὸ μέντοι ἄνδρω ἅρχοντα 
πᾶσιν ἅμω χαλεπαίνειν τοῖς ἀρχομένοις, τῦτο ἐμοὶ δοχεῖ μέγα 
ἁμαρτημω εἶναι. ᾿Ανάγκη γὼρ, διὼ τὸ πολλὸς μὲν φοζεῖν, 
πολλὸς ἐχθρὸς ποιεῖσθαι" διὸ δὲ τὸ ἅμα πᾶσι χοαλεπαίνειν, πᾶ- 
σιν αὐτοῖς ὁμόνοιαν ἐμξ άλλειν. Ὥὼὧν ἕνεχω, εὖ ἴσθι, ἐγὼ ὀχὶ 
ἀπέπεμπον ἄνευ ἐμιαυτὰ τότες, Φοξόμενος μή τι γένοιτο διὼ τὴν 
σὴν ὀργὴν ὅ,τι πάντας ἡμᾶς λυπήσει. 'Ταῦτα μὲν ὃν σὺν τοῖς 
“εοῖς ἐμδ παρόντος ἀσφωλῶς ἕξει σοι" τὸ μέντοι σὲ νομίξειν 
ὑχ᾽ ἐμδ ἀδικεῖσθαι, τῦτ᾽ ἐγὼ χωλεπῶς πάνυ φέρω, εἰ ἀσχῶν 
ὅσον δύναμαι τὸς φίλος ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν, ἔπειτω τὰν- 
αντίω τότο δοχῶ ἐργάζεσθωι. ᾿Αλλὰ γῶρ, ἔφη, μὴ ὅτως εἰκῇ 
ἡμᾶς αὐτὸς αἰτιώμεθα" ἀλλ᾽, εἰ δυνατὸν, σαφέξφατο χωτίδωμεν 
ὁποῖόν ἐςι τὸ παρ᾽ ἐμδ ἀδίκημα. Καὶ τὴν ἐν φίλοις δικωιοτά- ὃ 

ΡΟ ΘΠΕΙΟΥΘ5, ΟΟΟΌΥΓΘΓΟ, αἴαιιο τὰ ραγαΐοβ 6550, αἱ (Δ οἰ Πὰδ πη6 ἰδ άθγο. ροβϑίης 
απὰμ ἃ τηθ ἰ:]. Αἰἴαὰθ προ ἀαπὶ μΥοΐθυτγθί, τηυἱτὃ δἰϊα πη τη σὶβ διιπὶ 5110 6- 
τα θαηΐ δου ῖπιςθ : δαἀδὸ αἱ Ογγαμα δἰϊαπη οὸ ρουγα θγθὲ, αὐ ΘΟ Ὰ}} 6} 5 ᾿ἸΔΟΥΙ ΠῚ ῖ5 
πη Ρ]ογοπίαν. Οὗτη δὐΐοπη ῥα] ὰπι 56 ΟΠ υἶδδϑί, ἃ Ουτὰβ ᾿οαυι5 δβί: 

Παὸς νοτὸ, ὐγαχάγοβ, πθο νογὰὸ αἰοῖβ, πος γθοϊὸ 1 ἴοα5, 5] Μϑάοβ ἀυθἱἐγα- 
ἰδ, 'ρ56 ψφιὸδά ἢϊς ταβῖπη, 5. ᾿πβίγιοίοβ 6556, υἱ δα ἴθ ᾿αράθπάμμῃι 561]5 ν᾽ γϊαπι 
Παθθαηΐῖ, Τὸ βαπὸ οἱ ἰγαϑοὶ δὲ ἴῃ τῃρίῃ 6556 ΠῸῚ ΠΙΪΓΟΓ : αἰγὰπῃ νϑγὸ [Γ6 ἃἢ 
ἰη] υτ!ᾷ 65 δασοθηβθαβ, ἰά ὀρφναίην οὐαϊ πὶ : (ααΐρρα πουὶ 6 σγαν οι ἰαἴι- 
ΥἹ1Π},) 81] ΠῚΘ ὈΙῸ 5 σδιιϑᾶγη Οἴσογθ αἰ 185} 5ϑ Θηΐπὶ νΊγαπι, αἰ ΟΠ Πρ ΘΓῖΟ 
811, 50] ΘΟ 5. 5:0] ραγοῦ. μα θῈ5 ΒΟ ΟΘΏΒΘΓΘ, τπᾶρηαπι Θ΄. 6 η ΘΙΓΟΓΘΠΝςς 
ΙΒ του. Ἐὐδὲ ϑῃΐπλ πθοθϑβο, πλΠἰτῸ 5 Ἰῃϊμἶσο5 ποτὶ, οπι (1115 ΤΘΥΤΟΥΘ ΠλΠ15 
ἸΠΟΙΕ : η606586 οἰϊαπΊ, υΐ ΘΟΠποοΥ ἰδπι οἷβ Ομ θι5 π᾿ ]οἰαὶ, οὐπι 4115 Ομ ΐ- 
Ὀυ5 ϑΒυσοθηδοί, ἢ 5 ἀθ σαιι5]5, τὴθ σου βοῖαβ συδέδηῃ πῸ5 καὶ ἐδ 5116 γ6 ΠΟΙ 
ΓΟΠῚ 5556, αι πηοίθγθιι πὸ αἱ οὐ ᾿γασιπαϊατῃ ἴὰαπι ἀοοϊἀογοῖ, αασζ Μ 0015 
ππἰνουβὶς ἀο᾽ογθη ἀἀΐονγοῖ. Ἰίαηυθ ἀθῦπι ορο παϊ πὶ δος Εἰ] πιθ ργοοβοηΐε. 
Ρογσαϊατα ογθαθιιηΐ : αι οχ᾿βίϊηναβ ᾿μ] γᾷ 16 δα δοξαπι ἃ τη 6556, ἰἅ 
νἱΐου δἀμποά λ ἴδιο, 5ὶ ἀστὰ ργὸ νἾν 1} θΟΓῸ τ ἴῃ ἀμηῖσοβ μ᾽ ασίπηα θοηθῆοϊα 
σοηΐογαηι, σομίγαν ιν ασοτο νἱἄθαν. Υ ογὰπι οηϊτανογὸ, ἰπηθπΐ, πὸ ποϑπηθέ 
ἴῃ805 δἀθὸ ἰθηγογὸ Οὐ ἸΠΉ ΠΘΠΝΕΣ : 56, δὶ ΠΟΥῚ Ροίοβί, ρ]δηϊββιπιδ νἱἀθαπιι5 
αι 115. 1Π8 δὲ ἃ πιο ἐϊαΐα ἰπϊυτα. Αἴαὰθ ὁρὸ φεΐάδηι ϑοαυϊδδίππαπι ἱΠΊΘΥ 
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φὴν ἢ ὑπόθεσιν ἐγὼ ὑποτίθεμαι" ἣν γάρ τι ἐγὼ Φανῶ κακὸν σπε- 
ποιηχὼς, ὁμολογῶ ἀδικεῖν" ἣν μέντοι " μηδὲν Φαίνωμαι κουχὸν 
πεποιηκῶς, μηδὲ βεληθεὶς, ἃ καὶ σὺ αὖ ὁμολογήσεις μηδὲν ὑπ 

ἐμᾶ ἀδικεῖσθαι: ᾿Αλλ᾽ ἀνάγκη, ἔφη. Ἢν δὲ δὴ χαὶ ἀγαθὸν 
πεπραχώς σοι! δῆλος ὦ, καὶ προθυμόμιενος πρᾶξωι ὁπόσα πλε- 
ἴσω ἠδυνάμην, ἐκ ἂν ἐπαίνε σοι ἄξιος εἴην μᾶλλον ἢ μέμψεως; 
Δίχαιον γῶν, ἔφη. ᾿Άγε τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, σκοπῶμεν τὰ 
ἐμοὶ πσεπραγμένο. πᾶντα κωθ᾽ ἕν ἕχαςον' ὅτω γὼρ δὴ μάλιξα 
δῆλον ἔσαὶ ὅ,τι τε αὐτῶν ἀγαθόν ἐςι!, καὶ ὅ,τι κακόν. ᾿Αρξώ- 

μεθα δὲ, ἔφη, ἐκ τῆσδε τῆς ἀρχῆς, εἰ καὶ σοὶ δοχεῖ ἀρχόντως 

ἔχεν. Σὸ γὰρ δήπο ἐπεὶ ἦσθα πολλὸς πολεμίες ἠθροισ- 
μένως, καὶ τότος ἐπί σε καὶ τὴν σὴν χώρων ὡρμημένος, εὐθὺς 
“ἔπεμπες πρός τε τὸ Περσῶν χοινὸν, συμμάχες αἰτέμενος, καὶ 
πρὸς ἐμὲ ἰδίῳ, δεόμενος πειρᾶσθαι αὐτόν με ἐλθεῖν ἡγόμενον, εἴ 
σινες ἹΤερσῶν ἴοιεν. Οὐχᾶν ἐγὼ ἐπείσθην τε ταῦτα ὑπὸ σϑ, καὶ 
παρεγενόμην, ὄἄνδρως ἄγων σοι ὡς ἐδυνάμην πλείξος τε χαωὶ 
ἀρίςες , Ἤλθες γὼρ ἂν, ἔφη. Ἔν τότῳ τοίνυν μοι πρῶτον εἰπὲ, 
ἔφη, πότερον ἀδικίων ἐμιῶ πρός σε κατέγνως, ἢ μᾶλλον εὐεργε- 
σίαν: Δῆλον, ἔφη ὁ Κυαξάρης, ὅτι ἔχ γε τότων εὐεργεσίαν. 

ἀπηΐσοβ οΟΠ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΡΓΌΡΟΠΟ : Πϑιη 51] 126 εοηϑίαί 1η8}} αὐἱάαιδηη ἔδοϊθθο, 
Ἰηϊαβίαπα πη6 ζαίε θοΥ : 51 τὴϑ Π]81] Δα τη 5|556 πη] 6 1} πγδηϊξδβίατη 8ἰΐ, ἃς πὸ 
ςορίτβε56 αὐἰάθιη, ἀηποη οἱ ἴρ56 νἱοϊββίπη Ταΐθθεγα, ἃ 16 δαίθοίι πη ἃ γὴ6 
Ἰη υτῖδ ἢ Τὰ νογὸ ἤθοθβθθ [ποεϊξ, αἰΐ, (υδὰ 51 δαΐθηι τηδηϊ θίγῃ ἐς οι ϊατα 
ΒοΠὶ τη6 δυσίογομη οχε 556 [0], βιμαἀϊοβέααα ἴῃ κ᾿ ᾿πουραῖβ56, αἵ φυὰπη Ρ]ὰ- 
τίμα θοποἤοϊα ρΟβ86 ΠῚ, ἴῃ ἴ6 φΟΠίδυγθι ὩΣ ἀηΠΟῺ ροϊ ὰβ ἰαιαθ {01 ἀϊρηιβ 

᾿μΆθθαγ, αυὰπι γοργεῃθηβίοηθ ἢ ΖΕ υπὴ 50}}1ςοΐ, αἰ. Αρϑ ἰρίταν, ἱπαυϊ Ον- 
ΤΌΒ, ΘΟΠΒΙἀΘΥΘΠ.5 5: ΠΡ} δ ὕω οΥαπἰα αι ἃ Π16 σαϑβία βιιηΐ ; 5ῖ0 δῃηϊηιὶ τᾶ Χ]- 
τοὺ ρουβρίοιπ οεϊέ, αὐἱὰ ἴῃ 115 θΟΩΪ 511, αυϊὰ τπ4}1. Ογαϊατηυγ δυΐθιη ἃ} 
δος, αἷξ, ρτϊποῖρῖο, βὶ δὲ εἰ] ϑυϊῆοογε νἱάθίυγ. Τα πἰπηίστιπη απ δηϊμηδα- 
Ψψεγίουθβ τ υἶτο5. οοἴν]856 Ποβίθϑβ, οἱ αυϊάθηῃ δὐνοιβὰβ (6 {πᾷ πη! 6 γΘρΊ ΟΠ θα 
ἥοπιο ῬτορΎθ5505 8556, Ποὺ ἐὰπὶ δὰ Ῥεγβαβ ρυΒ]οὺ τἰβἰβίϊ σορΊα5 διιχ  ΠΠγο5 
Ῥεευπη, ἔστη δα πὶ ρυϊναίίτη, τοραη8. αἱ Ορογαπι ἀάγοι αὸ νϑηΐγθπι 'ρ56, 
Ἑςορίαγήμηαιθ Ῥογβισαγαμη, βὶ αὰδ αὐ ἐδ ἱγθηΐ, ἀπιοΐοῦ θϑβθη. Ἂ᾿ἀηποη ἴῃ ἢ Ϊ5 
805 16. ῬΟΓΒΙΙΆΒι15 5ιιπ|, δἀἐαίαι16 νῖγοβ ἀθσθηθ ΠΌΠΊΘΙῸ αἰιὰπη ρΟΙμ] πιαχίμηο, 
φοπβαέπηημ6 ργοββίδη ἰββίπηοβ ἢ Ν' βηΐβεὶ νοτὸ, ἰηαυῖ, Εἰγρὸ, αἰΐ, πα ῃ] ρυϊπιὰπι 
αἰςεῖτο, αἰγὰπι ἴπ πος ἰπ)ετίαπι δἀνογβίιπι (6 πηθατ ἀθρυθ θα οτῖβ, Δη ροιὰβ 
θεποβοίαπι ἢ Μαπίδβέυτη δοί, ἰπαϊε Οὐγάχαγοβ, οχ (εἶθ θοηοἤοϊιπι σι ἔμμιμηι 

ἃ. Ὕπόθεσιν ἐγὼ, ἔκ6.} Μ5, Βοά]. ἀδλῖ ὑπό- Ὁ Μηδὲν φαίνωμαιἿ ἴῃ οἀϊίοπο ΙμοΠοἴαν]α- 
θεσιν ἔχω ὑποτιθέναι" ἐὰν γὰρ τί σε φανῶ, ὅ.ο. πᾶ Ἰοερξί(αν μηδὲ φαίνομαι, ὅκα. ἰῃ Μϑίο Βοαὶ, 
ἘἙαπάριη Ἰεσξοποτη εχ γοίεγε αυούδπι μηδὲ ὡς φαίνομαι, ὃ. Αἱ Ἰοοἰἰοηθιη 6 ΟΘΡ- 
ἔθτο δάΐοτί βίθρμαπαδ : πιαϊαὶ ἑατηθη γὰ]- ἰάπη οὐἴοσὶ ΠὈτὶ οἴηποβ ἀοίδηδιπηί. 
Ξαϊλπι τοππογο, φαᾶτη Ἂἀπϊ Ἰἰδτὶ μυίας ὀ ο Ἔπεμπες πρός τε, 5.1 146 δυργὰ ΠΌ, 
τ κων Νοο δὐάφηδυτη νἱάἀ δέν, βεὰ ρὸ-ὀ 1. ρ. 39, 

Βυθαυάίοηδατη, ῬγΟΠΟΥ θη σὴ, Ἰηΐον τί 
οἵ φανῦ. 
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ῬΙ γὰρ 5 ἔφη; ἐπειδὴ οἱ πολέμιοι ἦλθον, καὶ διωγωνίζεϑαι ἴδε; 
πρὸς αὐτὸς, ἐν τότῳ χωτενόησάς με ἢ πόνα τινὸς ἀποςάντα, ἢ 
χινδύνα φεισάμενον Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὃ μὲν δή. ΤΊ γὼρ. 
ἐπεὶ νίχης γενομένης σὺν τοῖς ϑεοῖς ἡμετέρας, καὶ ἀνωχωρησάν- 
σῶν τῶν " πολεμίων, παρεχάλϑν σε ἐγὼ ὅπως χοινῇ μὲν αὐτὸς διώ- 
κοιμεν, κοινῇ δὲ τιμωροίμεθα, κοινῇ δὲ, " εἴ τι χωλὸν χοὠργαθὸν συμ.- 
δαΐνοι, τὅτο χωρποίμεθω" ἐν τότοις ἔχεις τινὼ πλεονεξίαν ἐμ κο- 
τηγορῆσαι ; Ὃ μὲν δὴ Κυαξάρης πρὸς ταῦτα ἐσίγα" ὁ δὲ Κῦρος 
πάλιν ἔλεγεν ὧδε, ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ πρὸς τῦτο σιωπῶν ἥδιόν σοι ἢ ἀπο- 
χρίνωσνγαι, τόδε γε, ἔφη, εἰπὲ, εἶτι ἀδικεῖσϑωι ἐνόμισας ὅτι, ἐπεί 
σοι ἐδόχει ἐκ ἀσφαλὲς εἶναι τὸ διώχειν, σὲ μὲν “ αὐτὸν ὃχ ἀφῆκο 
σότϑ τὸ κινδύνα μετέχειν, ἱππέας δὲ τῶν σῶν πέμψαι ἐδεόμην σϑ.- 
εἰ γὼρ καὶ τῦτο αἰτῶν ἠδίκον, ἄλλως τε καὶ προωρεσχηχὼς 
ἐμοωυτόν σοι σύμμαχον, τῶτ᾽ αὖ παρὰ σᾶ, ἔφη, ἐπιδεικνύσϑω. 
Ἐπεὶ δ᾽ οὗ καὶ πρὸς ταῦτα ἐσίγα ὁ Κυαξάρης, ᾿Αλλ᾽ εἰ μηδὲ ξος χ ξῆς, β' 
σῦτ᾽, ἔφη, βόλει ἀποχρίναγωαι, σὺ τῦτο τὀντεῦθεν λέγε, εἴτι οὖ 
ἠδίχον ὅτι σῦ ἀποχρινωμένε ἐμοὶ ὡς ἐκ ἂν βούλοιο, εὐθυμϑμέ- 

ΞΩΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

σορηουΐδθθ. (ιϊα νογὸ ἢ ἰηαυϊῖ, αΌῚ νοπϑυυηΐ Ποβίθβ, δἔ ἀϊπηοδηάιτ δάνοι- 
58. 605 ογδί, 8 {πὶ Δηϊ)Δἀν τ 51 π16. ν 6] Δ όγοπι αἰϊαπη ἀδίγθοίᾷ55βθ, νεὶ 
ῬΘρογοίβ86 ροσίσεϊο ἢ Νοη ργοίθοιο, αἱΐ, ἢθη δαμπ!άθιη. αϊα ἢ αθὶ ἀθίϊη ορε 
ν]οίογία βθη65. ΠῸ5 οι, ποβίέβαιιθ ζαηὶ οϑἀθγθηΐ, δίαιθ ΘΡῸ 16 ΓΟΡΌΓΘΙΙ τιῖ 
ΘΟΙΠΠΠΠ 115 ΘῸ5. ΘΟΠ 15. ̓ ΠΒΘΟΌΘΓΘΠΊΠΙΣ, ΘΟΙΠΠΠΐ Ορογᾶ ἃ] οἰ οθγθυημ, ΘΟ ἢ}- 
ΤᾺ Π ΘΙ 6 Ή] 4116, 5411 θοηὸ (ὉΠ Ποἰτόγαιμιθ αν θηϊγοί, Θχ 60 ἔγππιοί μι σἈΡΘΥΘΙΊΙΒ : 
ἴῃ ΙΒ Δ) ΠῚ δια γΟ ΡΟ5515,) α185ϊ ὈΥΟΡΤΙΣ δηλ πη ΘΠ ᾿τ5 480 σα απ ἢ 
Λα δε απϊάδθη Οὐγαχανοβ βυδθίουϊ : ΟΥτὰΒ δπΐρη στυγβὰπι ᾿ἰὰ ᾿οαυιϊίτι5 οϑὲ, 
υάπαᾶο {01 ἃ ἢος (σογο ρΡοί 5 Ποῖ, αὐὰμη γοΒροπάουο, ἀ τ ]Ὡὶ αἰοϊίο, 
ϑα(δοϊ(πηη6 [8 515. αὐ Γαία5 ᾿η] γᾷ ααὸα, οὐ ἘῸΪ ταΐτσι ΠΟἢ 6558 νἹἀθγοίυν 
ῬοΥβθααΐ, (6 αι! ἤοτη ᾿ρϑαπι ΡΟΥΘ] ἢ} ὰ5 ΡΑΓ ΟΙ ρθη ΠΘΥΪ ΠΟῚ 50} βΆΞ5115. 
506 υἱ Θαμἴ65 ταὶ ᾳαοβάδτηῃ 416 (15 ΠΗ ΘΓΘΒ, τοσᾶν! ἢ ΠῚ Θη ὴ ἰὰ 805 ἰδ 
Ῥοίθῃβ ᾿π) υϑ ὃ ἐδ θυ, ᾿ γε βθυίτ (αἱ ἰᾶπη ἃπίθ 16 {ΠῚ βοσίυην Ὀ6]] Πγξ6- 
Ὀυΐδδθηη, πος 805 ἴθ, ἱπαμϊῖ, ἀθιηοηβίγοῖυ. αὶ φρο [{ἰἄθπν σὰν ἰδοοιοῖ 
Ονγαχαγεβ, Αἱ εἱ πὸ δα δος αυΐάεῃι, ἱπααϊί, τοβροπάδγο νβ, {ΠπώῶΔ ἀθίποθρ5 
αἀἸοϊῖο, δ 1] αὐ. ἡιθγίπη ααδα, οὔμπη ἐὰ μῊ]Π] γοϑροηάθτοβ πο ]6 (6, ααὶ Μο- 

ἃ Πολεμίων παρεκάλυν] ἘΞΑἸζΙΟΠ65. «Η]ά. οἱ 
Εἰογεηΐί. οχ Ὠἰθοὴξ οὐ ἀηΐα παρεκάλων, οἱ πο- 
ἰᾷγ Ἰη ΘΥΓΟ ΑἸ Οἢἶ5 ροϑέ καρποίμεθα. Ῥοῖ- 
ῬΘΙΆΠι ; ἢἶδὶ 4115 {Ππἃὰ ἐπεὶ ἀοΙθη πὶ 
ΟΘηΒαθγΙ,. 864 πΟΪ5 οὐπηϊπὸ γ᾽βιιη 8 
Ἰθοϊοηθτη, 45 οοηδϑηβι δαοίου αἰ αιιθ 
Μϑιὶ Βοάὶ. εἰ δαϊξ, ϑέθρὶ. 1,ειιοὶ. Ἑ ον. 
ὨΪ ταν, Θχρυϊπηθηάδπι οαγατο. 

Ὁ Ἐΐ τι καλὸν κἀγαθὸν, ἅς 6.1 Τὴ ῬΙοΥΙβαιο 
᾿ἰτὶβ Ὠδοϊοηὰβ οὐϊε15 Ἰοσιταν εἴ τὶ ἀγαθὸν ἢ 
κακὸν, ἕο. Νὸο5 θοηίον ΜΒ Βοα]. εἕ 
ΞΘ ΘΡΠΔ ΠΕ) ΒΘ ΟΙ Ι 811 ΠΛῈ15, 

ο Αὐτὸν ἐκ ἀφῆκα) ἴῃ γοίιιϑ(15 φο! τιβία μη 
ΘΧΟΤΠ]αΥῖθηα γοοῦα {ΠΔΨι πρσδῖνα, [65Γ0 

ΒΙΘΡ δηο, ΠΟῊ ἱπνθηϊζαν : ἴῃ ᾿ἰβάθηη δἰ), 
δοάθῃι ἰοϑβίθ, Ἰηδηϊ νυ μετέχειν ΠΟ ΘΧ- 
5ίαί. Οὐ δὲ15 διιΐθτη Θχθιη  ϑυϊ 018 Ὠ05- 
{γαγα οἱϊατη ΒΟαΪ. οοηδρὶγαί. Η)ὰ5 ἴΆΤηΘΙι 
ἴῃ οτὰ Ἰδοίϊο δχβίαξ 68, 4 ϑυη 56 οἰ 5Ό μη, 
φαυάτααθ ᾿ἰδτὶ ἐὰπθηΐαν οαληθς. Ὀὐἰγδαὰθ 
βαηὰ Ἰδοίϊο δα μά θπλ βθηβῦτῃ ἴοι, Νος- 
ἐγὰ δὰ νϑυθατη βοηδέ, Τείρδιθν, ἐι7ιι8. ῥενῖ- 
οι Ῥαγάδηι ϑιυιδὶγε τον Ῥεγηιϊδὶ. ΑἸΐθγα 
ααΐοτα (1ἢ συ ἐκ οἵ μετέχειν Οὔ δ τιν. 
βιηϊποδί, Τείρδιην ἰοο αἀἰδογιηνῖηα ἰἰδεγαυί, 
ᾳυοὰ νἹάοἴτορέ αἀριπάτνα ἐθὲ α]οοὶ δαϊε- 
56, 

ΝΞ υννννΝΝὍΝἽνυυυῪῪὍἊἩΒΆὉ“Ἁ“"Ὁπ]σπ“--ππ ΝΥΝ ἐδ... στ δ... π΄. τ ως ὦ Ὁ 



ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ἘἸ". 280 

νες ὅρῶν " Μήδος τότϑ παύσας αὐτὸς ἀνωγκχάζειν κινδυνεύσον- 
τῶς ἰέναι, εἴτι οὖ σοι δοχῶ τὅτο χωλετὸν ποιῆσωι, ὅτι ἀμελήσας 
τῷ ὀργίξεϑϑαι σοι, ἐπὶ τάτοις πάλιν ἦτεν " σὲ ὃ ἤδειν ὅτε σοὶ 
μεῖον ὃν δϑνωΐ μοι ἐδὲν, ὅτε ῥᾷον Μήδοις ἐπιτωχθῆνωι ἐδέν" 
σὸν γὰρ βϑλόμενον δήπϑ ἕπεσϑωι ἤτησά σε δᾶναί μοι. Οὐ- 
χἂν τότο τυχὼν πωρὼ σϑ, ἐδὲν ἤνυον εἰ μὴ τότος πείσαιμι. 
Λλθὼν ὧν ἔπειθον αὐτὰς, κωὶ ὃς ἔπεισα τότες λωξὼν ἐπορευό- 
μῆν, σᾷ ἐπιτρέψαντος. ἘΠ δὲ τῶτό γε αἰτίας ἄξιον νομίζεις, 
ἐδ’ ὅ,τι ἂν δίδως, ὡς ἔοικε. δέχεσθαι πωρὼ σδ ἀναίΐτιόν ἐξιν. 
Οὐχῶν ἐξωρμήσωμεν ὅτως. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἐξήλθομεν, τί ἡμῖν πε- 
πραωγμένον ἃ φανερόν ἐςὶν : ὶ τὸ σρωτόπεδον ἡλώκει τῶν πολεμίων: 
αὶ τεθνῶσι πολλοὶ τῶν ἐπὶ σὲ ἐλθόντων  ᾿Αλλὼ μὴν τῶν γε ζών- 
σῶν " ἐχθρῶν αὶ πολλοὶ μὲν ὅπλων ἐςέρηνται, πολλοὶ δὲ ἵππων : 
Χρήματω γεμὴν τὼ τῶν φερόντων “ κωὶ ἀγόντων τὼ σὼ πρότε- 
ρον νῦν ὁρᾷς τὸς σὸς Φίλϑς καὶ ἔχοντας, καὶ ὥγοντως; τὼ μὲν σοὶ, 
σὺ δ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ τὴν σὴν ἀρχήν. Τὸ δὲ πάντων μέγιςον, χαὶ κοῖλ.- 

ἄο5 [] αγίξατὶ ορογατη ἄᾶτα νἹάελεβ ἂρ ἢᾶο γϑνοσαΐοβ σορογθ ἔμπο ἃ ρτγοίδε- 
τἰοπ6 πὰ οἴη} ροτίσυϊο σοη ποίΐδτη : ἃ, ἡπᾳμαρι, νἸοαν πηοϊθβίμηι ἈΠ] αυἹὰ ἘΠ 
ἔδοῖββθ, αιιοῦ ἴγαβοὶ ΕἸ0] πο ΠοΓΊτη, 564 ροβὲ ϑθο γαυγϑὰην δὺ5 16 14 ρον Ἴη], 
ἄπο 5οἸθθασι πἰ ἢ ἃ [6 Π21}}]1 ἀΔΥῚ ΡΟ556 ἰϑνῖαβ5, Π1}}} ΜΘ ]5 ̓ταρογαιὶ (Δ ΟἾΠΠπι5 : 
ΥΟΡΈΆ ΒΤ ΘηΪΠ} ᾿ΐ 605 ΧΪΠ1 ἀαγ65, 4] 5668] νθ]θηῖ. Αἴααὶ πος οὗχῃ 805 (8 
ἀππροίγᾷ556 1), ρογίδοὶ Π1}1], οαχίγα αυᾶτα ἢ15 μὲ 216 δου δῆ 11" Ῥουβαδάθηάο. 
Ἰϊδῆπα θοὸς 8. θ551), ρθυβιιαβὶ, 5616 ααϊθυ5 ΡΘΥβι ΒΟΥ ΠῚ δαβιρ 115 8011) ἴπ0 
Ῥογμΐβϑα, (υδα 51 πος τηϑυϊτὸ ουἱραηάτπηι οἰ β πηδ5, πὸ ααϊάθῃι οὐρᾷ, 
νψᾶσαΐ, πὶ] ν] ἀδίιν, ΔΠΙαυ]ἃὰ 405 6 δοοῖρογθ, σα ἀδάθῦῖς. δὶς Ἰρίαγ ρτο- 
ἔδοῖ! βυμηαβ. Αἵ ροβίαιαμη ἀἸβοδβϑίμηιβ, αυϊὰ σϑβίμμη ἃ ΠΟΡ15 οἴ, αποα οπι- 
πῖδιι5 ποΐαπῃ πο 511 ἢ ἀπηοη Ποία οδβίτα οαρία 5υηΐ ἢ ΔΏΠΟΗ ὈἾΌγ65 ΘΟΙΓΏΠὶ 
᾿πίου δ ] 5πηΐ, αι οοηΐγα [6 νϑπεγαηΐ ἢ υΐη δὲ εχ νἱνὶβ Πποβί θυ. ΘΠΠΟμ 
ΤΠ 5Ρο αἰ βαπὶ ΔΎ πηΪβ, θα 115. ταῦ. ΕΟΥαηᾶ5 νογὸὺ ϑουστη 641] ἀηΐθ μᾶς 
ἤαγθθαπΐ οἵ ἀρθῦαπί γ65 {π|5, Ἰα τ ν᾽ 465 ΔΙΏΪΟΟ5 ἴὰ05 ἴθΠ6 16 οἵ βϑοιζῃ δἀίδυτο 
Ῥαγέπι ἘΠΊ, Τατ τ 51] αὶ (πο ἐσηϊθη, Ἰτ  . 10. 5 6 Ὁ] σπηΐ, υοᾶ νογὸ 

- 

ἃ Μήδες τύτυ, ὅ. 6.1] Ἰιὰ γαβι αἰ 6χ 
ΘΟΏΒΡΙ ΓΑ ΠΕ θι5 ΘΊΘΡΏΔηΙ Τιουποϊανιίαιια 
σοπηθοίαγίβ, Ῥυϊὼξ Μήδως τύτος ἸαΟΌΔΙαΓ. 

γοίαδι15 Θχθιρ δι ῖθι15, φαϊθιι8 Θίθρῃϑηι 
5118 6δΐ, ΠΟ ἰηνθηϊξοῦ. Νφο νεγὸ δ]ὰβ 
ΟΥ̓ΉἾΒ510 ΒΟΠΒΌΤΩ αὐ! ἀααδηη ᾿χητηίαί. Ῥὰ- 

Ῥτο 60 δυίοτη φυοα Πῖο παύσας ἀϊεϊί, δηἰοὰ 
ἐξαναςήσας, ἀϊχοτγαί, 11}. 4. Ὁ. 174,-- βυλοίμην 
ἂν ἔγωγε νῦν ὁρῶν Μήδωυς εὐθυμυμένυς, ἐξαναςή- 
σας ἀναγκάζειν κινδυνεύσοντας ἰέναι. 

. Ὁ ΣῈ ἦ ἤδειν, ὅς 5.1 Τιὰ οἀπίοηο5 ϑέερῆι. οἱ 
Εἰοη. ἴδ αἰ 9 Ἰορίταν σὲ ὃ ἤδειν, ἕο, 864 
Ῥτὸ ὃ γοροποπάυχῃ ὅ, οοτηραγοίϊνα μεῖον οἱ 
ῥᾷον ἀροτίδ τηοπθηΐ, ϑίθρμαηυ}5. οἰϊδιη 
ποΒίγα πὶ ὕδηο ᾿δοίίοηθη γοΐου. ΘΧΘΙΩΡΙΆΓ. 
ἈπΠοίοτγίἑαΐο ΘΟ Πγγησίατῃ 6556 ἰγδα!!. 

ο᾽ Ἐχθρῶν ὁ πολλοὶ] Ῥαγύσυϊα {Πὰ πορκαί- 
νὰ Ὠὴσ αυοαιο, δἰσαξ ἴῃ ἴοοο βιρτὰ ραυ]ὸ 
πήποίρίο, ἢ Μ 51. Βοά!, οἱ θ᾽ τίσι οχ 

Ἰάγη ϑηΐμτ οϑὲ ἴα β᾽ ση ἤσαν ποηηο, οἱ τ88- 
ῬΟμΒΙ ΟΠ ὴ δἐγηλαϊνασαῃ ροβίθ!ασο. 1466- 
αυς, τ τϑοίὸ ορϑοσναΐ Βίορμδηιϑ, δὰ αἀάϊ- 
(ἃ ὯΟΠ τηϊηϊιθ. ἈΠΙγτηαἰϊγὸ ἤτθὸ ἀϊοθηΐαν, 
«αὰπῃ οἂ Ὀγοίθυχη δὰ. 

ἃ Καὶ ἐγόντων] ἘΞΑ Ϊ. «]ἀ. Ῥίον. Ἰιειμιοῖαν. 
ἰἴϊθαιο ἀδηΐ ἀγαγόντων. Οὐυὐιι5 βου ρίαγε5 
ψἢ πὶ Δηΐἴθ Ὧ05 Βυθοάογαία5. οϑὲ ϑίορΠᾶ- 
ἨῸ5; υίααθ αὐφὸ ἀγόντων, αιοά οὐπὶ φε- 
ρόντων, ΘΟ ΤΕ, ὁΧ νοῖ. ΘΧΟΙΗΡΙ, ΥΘΡΟΒΌΠΕ, 
υδι οἰπθηἀδίίοηθι σΟ βίη οι 
ΜΕ, Βοήϊ, οἱ οὐϊῆο ον, 



δά ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 
᾿ 

λιςον, τὴν μὲν σὴν χώραν αὐξωνομένην ὁρᾷς, τὴν δὲ τῶν σολε- 
μίων, μειθμένην᾽ χωαὶ τὼ μὲν τῶν πολεμίων φΦρόριω ἐχόμενα, 
τὼ δὲ σὼ, τὰ πρότερον εἰς τὴν Σύρων ἐπικράτειων συγκωτασ- 
«ὠσϑέντω, νῦν τἀναντία σοι προςχεχωρηχότα᾽ τάτων δὲ εἶτι 
κακόν σοι ἢ εἴτι ἀγαθὸν, μαθεῖν μὲν ἔγωγε βόλεσϑωι ἐκ οἶδ᾽ 
ὅχως ἂν εἴποιμι ἀχῶσαι μέντοι, ἔφη, ὀδὲν χωλύει. ᾿Αλλὰ 
λέγε ὅ,τι γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ὅτως εἰπὼν 
ἐπαύσατο' ὁ δὲ Κυωξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτω τάδε, 

᾿Αλλ᾽ ὦ Κῦρε, ὡς μὲν τωοῦτω ἃ σὺ πεποίηχος χωκχά ἐςιν, ἐχ 
οἶδω ὅπως χρὴ λέγειν" εὖγε μέντοι, ἔφη, ἰἴσϑι, ὅτι ταῦτω τὰ 
ἀγαθὰὼ τοιαῦτά ἐςιν οἷω ὅσῳ πλείω Φαίνεται, τοσότῳ μᾶλλον 
ἐμὲ βαρύνει. Τήν τε γὰρ χώραν, ἔφη, ἐγὼ ἂν τὴν σὴν ἐξ ολό- 
μὴν τῇ ἐμῇ δυνάμει μείζω ποιεῖν, μᾶλλον ἢ τὴν ἐμὴν ὑπὸ σ 
ὁρᾷν ὅτως αὐξανομένην" σοὶ μὲν γὼρ ταῦτα ποιᾶντι χωλὼ, ἐμοὶ 

7 2.,, “ ἢ ἢ , ξ. ᾿ δὲ γε ἐσί πη ταῦτα ἀτιμίαν φέροντα. ᾿ Καὶ χρήματά γε, ἔφη, 
ἐγὼ ἄν μοι δοχῶ ἥδιον σοὶ δωρεῖσϑωι, ἢ σαρὰὼ σὃ λαμβάνειν, 
ὧν σὺ νῦν ἐμοὶ δίδως" τότοις γὼρ πλοτιζόμενος ὑπὸ σῦ καὶ μά- 
λα αἰσϑάνομαι οἷς πενέξερος γίγνομωι. Καὶ τάς γε ἐμὰς 
ὑπηχόος ἰδὼν μικρά γε ἀδικομένος ὑπὸ σϑ, ἧττον ἂν δοχῶ λυ- 
σεῖϑαι, ἢ νῦν ὁρῶν ὅτι μεγάλω ἀγωθὼ πεπόνθασιν ὑπὸ σϑ. ἘῚ 

ΟἸΏΪ ἢ} Πα ΧΙγ 1 ηὶ δϑί οἴ θυ εθ οἰ αν Ἰββιπηιηη, ν᾽ 465 αἰ ΠΟηθπι ἰδ πὶ ἀμ ]ΟΓΘ ΠῚ 
ἤουὶ, ποβίϊαπι ᾿πηταϊηὰ] : σἱαίοα ᾿νοβίϊα πη οαβίθ! Ια ποῖ, δος ἰδ, αἰιὲ ἀνιἶΐβᾶ᾿. 
ΟΥΧῚ δηϊοὰ 5βιιδηλ [ἢ Ροϊοβίαΐθιη τθάθρογδηΐ, ππης ὃ σοπίγαυϊο {01 Θ6551558 : 
80 Πογαπη 4141 Ρϑγηϊοϊοβαηι (01, ἀῃ ΔΙ] ΒοπιιΠ] 5ἰῖ, ΘΟ ΠΟΒΟΘΥΘ. ἤϊῈ 
ν 6116, φαϊάθια μαι βοῖο φαοπιοῦο ἀἸχθυῖηι : απὸ πιϊηὰδ απ αὐ ἰαπι, π1 81] 
πηροαϊ. Θιιᾶγο αἷς, αι ἐπα ἀθ ἢἰβ βϑηϊθηϊα 51. Ἐπ πθὸς αυϊάδιῃ οἂην 
αἰχίββοι Ογσιβ, ἤηθηι ἔθος : Ονάαχανοβ νουὸ ἢς δα ἰδία γθβρομα!ξ, 

Νεβοῖο, γι, απ ἀϊοὶ ροβϑὶς, ἃ ααδ ἐὰ ἔδοϊδιὶ, πια}α 6556 : ψΘΥ ΠῚ 50116 
16 νο]0, ἰηααϊ, μεθα θοπα 6] ἰϑπιοὰ! 6586, αἰ αιδηΐο ρ] ατίαπι βρθοίθιῃ Παθθηΐ, 
ταπῖο Π1ΔΡῚΒ ΤΠ] 5ιιηΐ ομθυῖ. Νπ τη!) ϑαιίάθιι αἰ οηθῆλ τα, ᾿Π 6], 
ΘΟΡ 5 Πη615 ΔΙ] οσθ ἰασεγο, ααδηι νἹάθγθ {4}} τηοο 805 [6 ΔΙΡ ΘΙ ΠηΘΆΠ: 
ααὶρρα ΟῚ ᾿δθο σογθηΐ! μοπρβία βιιηΐ, τϊῃὶ ααοάδιημηοάο ἱρποιηϊηϊδπι ἰηὰ- 
γὰπηί. ἘΣ Ιαμ ΟΡ65, αἰΐ, {101 πὴθ ἀοηαγθ τη], απὰἂπι 805. ἴ6 ἀΟΟΙΡΘΓΘ, α188 
τὰ πη ΤῊ] ἀἀ5: Πδγ 118. 805 16 Ἰοσαρ θαυ πθ ρ]απὸ βοπίϊο, αυΐθιιβ ἔρ8α 
Ῥδυρουῖου ἢῖο. Αἰάαιθ θὺβ βδηὸ, τθὺ ααϊ βιιηΐ ἱπηρουῖο 5] οί, 5ὶ πιοαϊοᾶ 
αυδάδπι 05 16 αἀΐδοίοβ. ἰη] νᾶ ντάθγοια, γηϊπὰβ, τηθᾶ βϑηϊθηςᾶ, οἰ ΘΓΘ ΠῚ, 
ααὰτῃ πιηο, 0ὉῚ τηὰρηΐβ ἃ (6 Βοπϑῆο5. δ δοι! απ, Θιδά 51 ΕὈῚ, ἱπαυϊξ, 

8 Καὶ χρήματά γε, δκ6.1 81. ραγίϊ 6 Χ 
Μϑίο Βοάϊ. Ραγέϊη δχ ΠἰὈυ 5 δα 15 γθβουὶρ- 
κἰγ8, ΠΙυὰ δυίοσα τῆληῖϊι Θχαγαίΐυστη οχ- 
ΘλΡ αν ἰούππι Ὠϊιης ἸοσΆϊη 515 ΓΘ Ρυ Β0 ἢ- 
ἰδ : καὶ χρήματα ἕτως ἄν μοι δοκῶ ἥδιον σοΐ 

δωρεῖσθαι, ἢ παρὰ σὰ ὅτω λαμθάνειν, ὧς οὖ, ὅσο. 

ἘΠ] παυϊὸ δἰ ΐου δθτη χρυ οοῦγο: Καὶ 

χρήματά γε, ἔφη, ἐγὼ ἂν σοι δοκῷ ἥδιον ὅτω᾽ 
δωρεῖσθαι, ἢ παρὰ σᾷ λαμβάνειν, ὧν σὺ νῦν ἐμοὶ 
δίδως. Τὴ ἴΠ0 ἔστ ἀἰβρ οὶ γορϑιεῖθ μδὺ- 
(ἰσαϊα ὕτως, τὰπα τααίαῖο ἀὐίοα! ὧν ἐπ ὧς" 
ἴῃ δ, ῬγῸ σοὶ αηΐα δοκῶ β ϑζα8Γ8 μοὶ, οἵ 
ὕὅτω Ῥοϑὲ ἥδιον [ σοὺ ΤΠ ΔΚ νΊ56Π| ΘΕΈ. 

β 



ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙ͂ΑΣ Ε. 6ὉῸΟ 38ὅ 
δέ σοι ταὔτω, ἔφη, δοχῶ ἀγνωμιόνως ἐνθυμεῖσϑῶι!, μὴ ἐν ἐμοὶ 
ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐν σοὶ τρέψως πάντα, κωταθέασαι οἷά σοὶ Φωΐίνε- 
τῶι. Τί γὰρ ἂν, ἔφη, εἴτις κύνας, ἃς σὺ τρέφεις Φυλωκχῆς 
ἕγεχα σαυτῷ τε χοὶ τῶν σῶν, ταύτας ϑερωπεύων ἑωυτῷ γνωρι- 
μωτέρας ἢ σοὶ ποιήσειεν. ἀρ᾽ ἂν εὐφραίνοι σε τότῳ τῷ ϑεροπεύ-᾿ 
ματι; ἘΠ δὲ τῶτό σοι δοκεῖ μικρὸν εἷνωι, κοκεῖνο κωτωνόησον᾽ 
εἴ τις τὸς σὲ Θερωπεύοντας, ὃς σὺ καὶ φρθρᾶς κωὶ ϑερωπείως 
ἕγεχω χέχτησαι, τότος ὅτω διαθείη ὥςτ᾽ ἐκείνε μᾶλλον ἢ σᾶ βέ- 
λεσϑαν εἶναι, ἄρ᾽ ἀντὶ ταύτης τῆς εὐεργεσίας χάριν αὐτῷ 
εἰδείης: Τί δέ, (ὃ μάλιςωα ἄνθρωποι ἀσπάξονταί τε κοὶ 2 ε- 
ρωπεύθσιν οἰχειότατα) εἴ τις γυναῖκο, τὴν σὴν ὅτω ϑεραπεύ- 
σειεν ὥςτε οὐτὴν φιλεῖν μᾶλλον ποιήσειεν ἑωυτὸν ἢ σὲ, ὧρ᾽ ἄν 
σε τῇ εὐεργεσίῳ τούτη εὐφρανοι ἸἸολλϑ γ᾽ ἂν, ἔφη, οἴμοι, 
χωὶ δέοι" ἀλλ᾽ εὖ διδ᾽ ὅτι πάντων ἂν μάλιςα ἀδικοίη σὲ τῦτο 
ποιήσας. Ἵνω δὲ εἴπω χαὶ τὸ μάλιξω τῷ ἐμῷ πάθει ἐμφερὲς, 
εἴ τις ὃς σὺ ἤγαγες ἹΤέρσως ὅτω ϑερωπεύσειεν ὥςτ᾽ αὑτῷ ἥδιον 
ἕπεσθαι ἢ σοὶ, ὧρ᾽ ἂν Φίλον αὐτὸν νομίξζοις ; Οἶμαι μὲν, ἢ, ἀλ- 
λὼ πολεμιώτερον ἂν ἢ εἰ πολλὸς οὐτῶν χαταχάνοι. Τί δέ: 
εἴ τις τῶν σῶν Φίλων, φιλοφρόνως σϑ εἰπόντος, Λάμξανε τῶν 
ἐμῶν ὁπόσοω, ἐθέλεις, εἰ τῶῦτο ἀχόσας οἴχοιτο λωαξὼν πάντα 
ὁπόσω δύνωιτο, καὶ αὐτὸς μὲν τοῖς σοῖς γε πλϑτοίη, σὺ δὲ μηδὲ 
μετρίοις ἔχοις χρῆσο!" ὧρ᾽ ἂν δύναιο τὸν τοιῦτον ἄμεμπτον 

ν᾽ 

ἰνθοο ἀθβασα ἰυάϊοῖο ἱπϊαυόαιιο σορίίαγο ν᾽ άθαγ, ἤθἢ δὰ ἴῃ 116, 564 ἴῃ ἐθ 6» 
νοῦβα Οπμηΐα, 418}18 {101 νἹἀδαηίαγ, οοηϑίάθγα, (4 θηΐηι, αἰξ 5ἱ 4115 σ8 65, 
4805 (ἃ ἰθγθβ οιβίοα! 5 ἴπ:6 ἱπογάμη 6 οδυβᾶ, ἑαΐδ5 σοτητηοα ὃ συγᾶπαο τϑά- 
ἀαἵ, πὲ ἴρϑαπη πηαρὶβ απἂπη (6 πότγϊηΐ ; Ὧῃ [6 ἤος σΌΓΔΙΙΟἢ15 ρΌΠΟΓα ἀο]οἴαζξιι- 
ΓΒ 511} Θυῤά 51] οχίριπιπη πος (01 νι θίιγ, ΠΠπ οἰἴαπλ ΘΟΉΒΙ ἀ6Γὰ ; 5] αυ]5 
τπο5 ἃ ξαπιϊα ταϊηἸβίτοβ, (1105 τὰ [πὶ ΡΓΘΘ5111 τὰτ ΟὈΒΘααΙ ἐἰδὲ ρτεοϑίαπαϊὶ 
οιι5ᾶ, ἐδοιπι Ὠδ 065, 6] υϑηηοαϊ οἤϊοϊαί, αὐ ΠΠΠΠπ|8 Θ556 πηϑ]ηΐ ααἂπι (απ 2 ἃ ἢ ΡΙῸ 
ἧος θοπαῆοϊο σγαίίδιη οἱ 515. Πα ἰτασιια ἢ Θυϊά ψογὸ ἢ (ᾳυοα τώρμῆν ἈΠΊΟΓΟ 
ΠΙΆ ΧΙ ΠΟ σΟΙ ἰδοίαπίαν ΠΟΙη 65, οἵ οἰιγ 88 ἴῃ ὈΥΠη15. τι 5101 ργοργίαχα μα θθηΐ) 
51 (υἷδ ὈΧΟΥΘΠῚ ἔπιϑ ἢ 5δ'ς ΟΌΒΘα 115 ἀθπιθυογθειν, αὐ θαμὰ ἑαμπαίδηι 50ϊ γιὰ ρ]5, 
υλπητυΐ, ἀπιδ θη εἰοογοί ; ηιπῃ ἤος 16 Βεηοῇςοῖο ἀοἰοοϊατοι ἢ Τοηρὸ βθοὺβ, 
πιρᾷ αυΐάοπι, αἴέ, Βεηίθηεᾶ, γο5 56 Παογα νἱάογοίαν : ἱπιὸ 8αΐ βοῖο ἱπ] αυ δ πὶ 
οὐπὶ πος ἔδοΐο πιαχίπιδηι {101 ΠΠαίυγαπι. {0{ ἀαίοπι χαρά 5ἰγα Π ταυιτ οὶ οἷ, 
τα! αυοα ἀροίαϊέ, ἀἴσαηι, 5] υΐ5. Ῥουβαθ θο5, 4105 1 διὰ ποὸβ ἀχίδί!, δὶς 
ἀρπιογογθίαγ, τ Ἰρϑυιη 116 ΠΕ 5. αιιὰτη 16 56 θθηἴιΓ, Δἢ θιμη ἴῃ ΠῚ ΟΟΓΙΠῚ 
ΠΌΠΙΘΙΟ ΠΆΡΟΤΟΝ ἢ Ε᾿ αὐϊάοπη ΔΎ ΙΓ, ἑαϊοην ΠῸΠ εἴμοονοβ, 5ϑ 1 ἴῃ ΘΕ ΙΟΓΘΠῚ; 
ἡπὰπι 5[ πημ 085 δογίιπι οσοϊ ογοί. (ει ἢ 5ἰ ἀιηΐοιια αα]5 0 πη {τι155 [6 ἀΙ Δ ἢ- 
ΤΟΥ αἰοθηίο, Αφοῖρα ἀ6 τόθιι8 πιδὶβ, φυδηίιη) ν 0165, ροβίθαιδηι [εἰ αὐ 158οῖ, 
οπιηϊα, ἥτιὲ8 Ροβδεί δοοίρονοι οἱ ἐἰβοθάονοί, ἰυ]5ηι6 ἀὐοὺὸ γοθιι5 “Ἰταΐι5. ο586ΐ 
155 Οὐὴπι (1 πὸ πιο συ συ  ἀθ ΠῚ ΦΆΤ τισί! ὈΡΓΟΙΡΟΓΟΕ : 8Π ῬΟ5505 ἘΧΡρΘΥ- 



280 ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

Φίλον νομίζειν; Νῦν μέντοι ἐγὼ, Κῦρε, εἰ μὴ ταῦτα, ἀλλὰ 
τοιωῦτω ὑπὸ σᾶ δοχῶ πεπονθένωι. Σὺ γὰρ ἀληθῇ λέγεις" εἰ- 
πόντος ἐμῶ τὸς ἐθέλοντας ἄγειν, λαξῶν χε πᾶσαν μᾶ τὴν 
δύναμιν, ἐμὲ δὲ ἔρημον χατέλιπες" καὶ νῦν ἃ ἔλαξες τῇ ἐμῇ 
δυνάμει, ἄγεις δή μοι, χκωὶ τὴν ἐμὴν χώρων αὔξεις σὺν τῇ ἐμῇ 
δυνάμει" ἐγὼ δὲ δοκῶ, ἐδὲν συναίτιος ὧν τῶν ἀγαθῶν, παρέχειν 
ἐμαυτὸν " ὥςπερ γυνὴ εὖ ποιεῖν καὶ τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώτοις, 
καὶ τοῖςδε τοῖς ἐμοῖς ὑπηκόοις" σὺ μὲν γὼρ ἀνὴρ Φαίνη, ἐγὼ δὲ 
ἂχ ἄξιος ἀρχῆς. Ταῦτω ὃν σοι δοχεῖ εὐεργετήματα εἶναι, ὦ 
Κῦρε: ἘΠῚ Ἰσϑ᾽ ὅτι, εἴσι ἐμᾷ ἐκήδο, ὀδενὸς ἂν ὅτω με ἀποςε- 
ῥεῖν ἐφυλάττε ὡς ἀξιώματος καὶ τιμῆς. Τί γὼρ ἐμοὶ “λέον 
σὸ τὴν γῆν πλατύνεσθωι, αὐτὸν δὲ ἀτιμάξεσθαι: ἀὶ γάρ τοι 
ἐγὼ Μήδων ἦρχον διὼ τὸ χρείττων πάντων αὐτῶν εἶναι, ἀλλὼ 
μῶλλον διὰ τὸ χαὶ αὐτὸς τότες ἀξιδν "ἡμᾶς αὑτῶν πάντα 
βελτίονας εἶναι. 

Καὶ ὁ Κῦρος, ἔτι λέγοντος αὐτῷ “ ὑπολαξὼν εἶπε, ἸΤρὸς τῶν 

(θη οὐἶρδ5 διιϊοαηι πυης Θκιβι πᾶσ ἢ Νὰ πο νεχὸ 085 δ, ὕυντσο, δὶ ΠῸΠ δος, 
ἰαπλθῃ ἢῚ5. 51Π}}1 ῬοΥρθϑϑατη γὴ6 ΔΙ ΓΟΥ, Νὰ ψϑγᾶ ΠαΥτα5 : οὗὐϊη ΘΡῸ 
᾿αἸχΊββθπι, ἤΐοογο ἔἰδὲ δοχιὶ ψοΟἸθηΐθβ ἐδομηλ ἀπο γ6,. ΘΟΡ 15 Πιθῖβ Οὐ θι15 ἀο- 
σορίϊθ ἀἰϑοθϑϑῖςιῖ, χηόααθ βοΐσμι γ Πα δ : 181πὰ δυΐθη α1186 Τὶ Θχθγοϊεὶ: 
ορογᾷ σδρίβι!, δου βαπὸ πα ϊ, ἃς ΠΊΘαΤη ΘΟΡῚ15 Πι6Ὶ5 ἀἸΠἸΟΏΘ ΠῚ ἀυ 965: δἰ ααΐ 
ΘΡΌ, Ὠ0Ϊ 15 οὶ ἰθοιπὶ ἀποίου, ΠΒΕΑΥ ἰΟΘ ΠΣ Π 85 ΤῺ6 ΟΡ 6 νϊάθοσ οἱ Ἄχ ίθογο, 
Ὁ Βοποίιοῖα ἰαμ Ὁ 1115 Ὠοχηϊη θι15, (πη ΘΕ ]ατη 80 ἢῖ5 Ἰπυρουῖο πῖθὸ βιιθ᾽ οοιὶς 
ΔΟΟΙΡΙΔΠᾺ : ( ΨὙἹΠ ΒΡΘοίθ ΠΆΡ65, ΘΡῸ Ιηἀϊρπι5 συἱαάδοῦ ωροσῖο. Εθοσῖπο 
(101, γτθ, νἱἀθηΐαν 6556 θρηθῆσία ἢ (ὐοττὸ 5οῖαϑ, α}8 τηδὶ δὶ 6 οἰσα ΤδηρΈγεῖ, 
ἴῃ. Ρυπλ15 ἘἸὲ σανοηάμπι, αὐ ΠῸ}] ἃ γὸ τηϊη δ τὴ 6 5ρΟ Ια Γ65, «μιὰπι διιοϊογταίθ 
ἃς αἀΙρηϊαίθ. Νίδαι αυ!ὰ 6; 60 ΤΆ] δοσθαϊξ, 5ἱ τοσῖο χέρα ἀἰαϊδίαν, ᾿ρ56 ρὲ 
ἡσποηιϊπϊανι σοὨϊομαρίαὶ βίτα ἢ ἢθο θηΐπ ἑαοίγοο Μθάοχιπι ΘρῸ μοίίειιβ 5ιιπὶ 
᾿ΏΡΟΣΙΟ, αἰ τὐγνῖέδ ΡΥ ΘΘΘ ΠΕΣ ὈΠΊΝΕΓΒΙΒ. Ἔ556 1 : 5θ ροί "5 ασυϊὰ ἀτϊισογθηξ 
1051] ὩῸΒ 111 ὉΠΊΏΙΡῈ15 56 ΤΟΙ ΙΟΧΘΒ 6550. 

Ἐκ σνευβ, 60 δή Πὰς Ἰσαιθηΐθ ΒΟΥ ΠΟ ΠΘ ἢ βιιβοιρίοηβ, ῬῈῚ ἄθοβ ὑπηιογξαϊοδ. Ὁ 

ἃ Ὡςπερ γυνὴ εὖ, δκο.} ἃ ΜΒ, Βοαᾷϊ. εἱ 

δά Ῥτῖπιθθ ποίς ἰργ]. ὐλτα «ἢἹά. δἱ 
ἘΤογεν. αἱ τόσου, ἰὰ 4 15. Πυθα 65 εὖ 
ποιεῖς. ΠΠΔ διιΐθιὴ ποιεῖν, Θχ Αἰἰϊοογατω, 
οοῃϑαδίααϊηθ, ραἰϊοπάϊ πο βιολιὰ 
οδίϊηοί : οἱοιί 80 «ἡγὶδίοξεϊο δ μι δἰ ξαγτη ὅ558 
γιάρίυν, ἘΠείον, 1. 2. ο. 20. Διὰ ταῦτα κα εἰ 
ἐν δρμῇ τῷ ποιεῖν, ὅχο. 

Ὁ μᾶς αὑτῶν] ΥῸΧ υἱξίπια βριτῖζα ἰοπαὶ 
ἰὼ Ρ]οτίβααθ ᾿ἰὈτῖ85. δα 5. ποίαϊτιισ, ΝῸΒ 
δάϊι, Εἰοη. βθοιτὶ βυτητβ, Βυ ταρσαηΐο ΜΙΝ το 
ΒοΔΙ. ἴῃ αἴιοὸ 5ου ΓᾺΡ ἑαυτῶν. 

ο Ὑπολαβὼν εἶπε] Ῥογδίϊιις εἰ Οἰαἰαϊτενιι8 
οὈβοσγαηΐ, πονὰ ἤθτὶ, (πο σοὶ ϑουρίο- 
ΚῸΒ ΒΤ] τῷ ἀποκρίνεσθαι οἱ σοῖρο αἰσεη 
αἰδηΐπν. Αἱ 5ἴγα!! τηοᾶο Ἠὶς δὲ ΠΡ. 2. τ. 

80. Ἰοοτιίαϑ οϑὲ Χοπορὴ. Ἀθροηαμπὶ 11, γος ὦ 
Ὀυὴ ὑπολαμβάνειν ΑἸοΐογα 5. ΔΌΪθΘ τ 501- 
ἴο5, 1 αἰϊὰ8 ροϊϊὰ5 Ῥοβέ δἰΐαμι Ἰοηυϊίαν, 
«ἂμ ὉΌΪ ἰηϊουτορσϑίαβ χοβροπᾶδί: αἱ δἰξ 
Παϑὶ δασέρδυδ Υ6] διμβοῖρουα βου ποπδηι: ἰὰ 
ᾳαοα γευιβϑιτα δβὲ, δίσιια εχ ἢοο ἴρδῦ 
Ἰοοο Χοπορδμοιτβ τηαχι ὃ ἰᾳαοί. Ἐβίο : 
αὐἱᾷ απ ροβίο 5 Ἐογμια οογίδ αἰοιοπἶβ 
οϑί δϑᾶθπι; οἱ αὐ οβί, σὰν ραΐϊθηξ ατῶ- 
008, αἱ ἀΐσογο βο]θπῖ, ὑπολαδὼν εἶτε, γοὶ 
ἔφη, 8 ἀποκριθεὶς εἶπε ῥαηὰ ΔΌμοττοτο ἢ Ὁ 
ΒΌΠΠ οἰ δΐ ἀπεκρίνατο, ἰΌΪ ἀποκριθεὶς εἶπε αἰἶχ- 
ἔγε ϑουϊρίουοβ ϑ'ϑοιὶ: [ἃ γϑῦοὸ υἱοϊββίτη, 
ὉΡῚ ΥῸΧ ὑπέλαδε ἃ φομρΙοπδπα ΟΥ̓ ΟΠ δ πΣ 
ΒΑ (5 δγαΐ, ὑπολαβὼν εἶπε νοὶ ἔφη ΟΥ̓ ΧΘΥΠΠΈΕ οἱ 
ἔξω 
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“ Θεῶν, ἔφη, ὦ ϑεῖε, εἶτ! χὠγώ σοι πρότερον ἐχωρισομήν, καὶ σὺ 

γῦν ἐμοὶ χάρισαι ὧν ἄν σὃ δεηθῶ" παῦσαι, ἔφη, τὸ νῦν εἶνωι μεμ- 
φόμενός μοι" ἐπειδὼν δὲ στεῖραν ἡμῶν λάξῃς ὅπως ἔχομεν πρὸς 
σε, ἢν μέν σοι φαίνηται τὸ ὑπ᾽ ἐμ πεπραγμένο ἐπὶ τῷ ἀγαθῷ 
τῷ σῷ πεποιημένα, ἀσπαζομένϑ τε ἐμδ σὲ ἀντασπάξ8 με, εὖερ- 
γέτην τε νόμιδε εἶναι" ἢν δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα, τότε μοι μέμφεο. ᾿Αλλ 
ἴσως τοι, ἔφη ὁ Κυαξάρης, κωλῶς λέγεις" κὠγὼ ποιήσω ταῦτα. 
ΤΙ ἂν. ἔφη ὁ ἸΚῦρος, ἢ καὶ Φιλήσω σε. ἘΠ σὺ Θὄλει, ἔφη. Καὶ 

ἐχ ἀποςρέψεις με ὥςπερ ἄρτι, Οὐκ ἀποςρέψομωι, ἔφη. Καὶ 
ὃς ἐφίλησεν αὐτόν. Ὡς δὲ εἶδον οἱ Μῆδοι καὶ οἱ Πέρσωι καὶ 

ἄλλοι πολλοὶ, (πῶσι γὰρ ἔμελλεν ὅ,τι ἐκ τότων ἔσοιτο) εὐθὺς 
ἥσθησάν τε καὶ ἐφαιδρύνθησαν. Καὶ ὁ Κυαξάρης δὲ καὶ ὁ Κῦρος 
ἀναξάντες ἐπὶ τὸς ἵππος ἡγῶντο; καὶ ἐπὶ μὲν τῷ Κυαξάρει οἱ 
Μῆδοι εἵποντο, (Κῦρος γὰρ αὐτοῖς ὅτως ἐπένευσεν) ἐπὶ δὲ τῷ 
Κύρῳ Πέρσαι, ἐπὶ δὲ τέτοις οἱ ἄλλοι. : 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ ςρωτόπεδον, χωὶ χωτέφησων τὸν 
ἰζυαξάρην εἰς τὴν χατεσκευοισμένην σκηνὴν; οἷς μὲν ἐπετέτακτο, 
παρεσχεύαξον τὼ ἐπιτήδεια τῷ Ἰκυαξάρει" οἱ δὲ Μῆδοι ὅσον 
χρόνον σχολὴν πρὸ δείπνε ἦγεν ὁ Ἰζυαξάρης, ἤεσαν πρὸς αὐτὸν, 
οἱ μὲν, χωὶ αὐτοὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν, οἱ δὲ πλεῖξοι, ὡς χεκέλευςο ὑπὸ 
ΙΚύρο, δῶρω ἄγοντες, ὃ μέν τὶς, οἰνοχόον κωλόν᾽ ὁ δὲ, ὀψοπίοιὸν 
ἀγαθόν" ὁ δὲ, ἀρτοποιόν" ὁ δὲ, μουσϑργόν' ὁ δὲ ἐχπώματο" ὃ 
δὲ, ἐσθῆτα κωλήν᾽ πᾶς δέ τις ὡς ἐπιτοπολὺ ἕν γέ τι ὧν εἰλήφει 

ἱπαυϊῖ, ἀνυποαΐο, 5ὶ αυϊά ΘρῸ ΕΠ} 0Ὶ1 αῃίοπδο ἴδοϊ, σγαίτπι απο οββαῖ, δάαπι ἴὰ 
ἤρος τῇδ] σται σαγο, 418 ἃ 6 ρείδπι : ἔπϑι δοῖσθὲ (6 τὴθ αθγΘ Πα] μος 
το ρογο ἔαοϊίο : υδἱ νου Ῥογιοαλατ ποβίγίτη ἔθ οαυ 5, (110 ρδοῖο ΘΓρὰ [6 5ἰπηιβ 
οὐΐοςι, 51 υἱάσι (01 σοηβε οί, θὰ απο βιηΐ ἃ πιθ σοβία, ἰὰ1] Ὀοηΐ οαυδᾶ 
ἴαοῖα 6556, Τὴ6 διμρ  οίοπίομη (6 ν]οἰββῖ πὰ Δι ]οίοχο, θοηόηας 46 6. ῬΥΌπηθ- 
ταπι οχἰβετηα : 5ὶΠ Αἰ ἴον, τὰ} ἀθιη τ (6 πιθ απο ογ. ἈΠ ΟΥΆ5515, αἷΐ Ον- 
ἀχάνοβ, τροιὸ ἀἰςῖ5 : αἴαυα δυο πος δοῖαιη. Ουϊ4 ἱστία ἢ αἷὶ γε, 
ἀπ οἰἰα πὴ τὸ οδουϊα θοῦ ἢ δ᾽ νοΐθϑ, πα. ΝΘαμθ τᾺ6 αἀνθυβα δ 5, αἱ τηοάό ὃ 
Νοῦ ἀνουβαθοι, αἰ. Ἰΐδασο Ογγιδ δυπὶ δϑδὲ οδουϊαῖβ. Ομοά οὐπι Μαείϊ, 
Ῥογβαρ, σρθίοτί νἱθογοηΐ, (ογαπΐ Θηἶπὶ ΟΠ.Π65 50} 101{1 αι ἀ6 ἢ15 Γαϊιγατη 6556) 
δἰατπι αὐδοι! [θᾶ οἵ Ἔχ ΠΙΠγατὶ διιηῖ, Οὐγαχαγοβ δυΐοιη οἱ ΟὙΤῸΒ σοηβοθ βὶ5 
οαμῖ5 ργεθθαηΐ, (ὐγαχαγόμπηαιο Μοάϊ βραποραηίαγ, (510 οηΐπι πὐκι Ογγὰβ οἷς 
5:5 π᾿ Πσᾶται) Ῥογθα Οὐγγιπι, ροβὲ ἀθἰπθ 8}}} βδοψμοδαηζιν. 

{ΠῚ νογὸ αὐ σαδίγα ρογνθη ββοηΐ, (ὑγαχαγίμηηιθ ἴῃ (ἀογπδουϊαπι ραγαίαμι 
σο!οσβδδοπέ, ἡ αυΐθυ5 μος ἀδίυμη ογαΐ Ποροτϊ, πϑοθβϑασῖα οἱ ραγαθδηΐ: οἵ 
Μεάϊ, φυσπιάϊα ἀπίο σα πᾶπὶ οὐἶοβιβ ογαΐ Οναχαγοϑ, δα! θαπί διιπη, πο ηυ }}} 
οιίαπι βροπία συῆ, ρἰοτίαιιο οχ πιαπάοίο (ὐντῖ, ἄοπα ἐογθηΐοϑ : 1105, ΒΕ ἢ 
ῬοσΙΠαἴογοπι ς αἴας, θοπιπὶ σοαιπι ; Ἀ]}105, ρἰδίογθιι ἢ αἰΐιι5, τηυιϑίοδα γι ῇ- 
σοι ς αἷς, ροσυΐα ; νοβίοτη. Δ] τ|5. οἰοραπίοηι : ̓παχἰ πιῶ φωΐάθηι ὁχ Ῥαῖο 
απο ε ἀπησα ὐϊἀδατη Θοτατα, ἐμ: σοροταΐ, οἱ ἀομαῦαί ; δἀοὺ υἱ ΟΥ̓αΧΆΓΕ5, 

4 4) 



288 ἘΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Γ : 

ἐδωρεῖτο οὐτῷ ὥςτε τὸν Κυαξάρην μεταγινώσκειν ὡς οὔτε Ἰζῦ- 
βος ἀφίςη αὐτὸς ἀπ᾽ αὐτᾶ, οὔτε οἱ Μῆδοι ἧττόν τι αὐτῷ προςεῖ- 
χον τὸν νϑν ἢ ἃὶ πρόσθεν. Ὄ 

Ἐπειδὴ δὲ δείπνο ὥρα ἦν, χολέσως ὁ Κυαξάρης ἠξίου τὸν 
Κῦρον, διὼ χρόνϑ ἰδόντοω αὐτὸν, συνδειπνεῖν. Ὁ δὲ Κῦρος εἶστε, 
Μή δὴ σὺ κέλευε, ὦ Κυαξάρη. Ἢ ὀχ, ὁρᾷς ὅτι ὅτοι οἱ παρόντες 
ὑφ᾽ ἡμῶν πάντες ἐπηρμένοι πάρεισιν ; ὄχον χωλῶς ἂν πράττοιμι, 
εἰ τότων ἀμελῶν τὴν ἐμὴν ἡδονὴν ϑεραπεύειν δοχοίην᾽ ἀμελεῖσ- 
θω! δὲ δοχῦντες οἱ ςρωτιώῶτωι, οἱ μὲν ἀγαθοὶ, πολὺ ἂν ἀθυμότε- 
ροι γίγνοιντο, οἱ δὲ τονηροὶ, πολὺ ὑξριςότεροι. ᾿Αλλὼ σὺ μὲν» 
ἔφη, ἄλλως τε καὶ ὁδὸν μωχρὼν ἥκων, δείπνει ἤδη" χαὶ εἴ τινες 
σε τιμῶσιν, ἀντασπάξζε καὶ εὐώχει αὐτὸς, ἵνω σε χωὶ γαῤῥή- 
σωσιν᾿ ἐγὼ δὲ ἀπιὼν, ἐφ᾽ ἅπερ ἔλεγον τρέψομαι αὔριον δ᾽, ἔφη, 
πρωὶ δεῦρο ἐπὶ τὸς σὸς ύρως παρέσονται " πάντες οἱ ἐπικαί- 
ριο!, ὅπως βελευσώμεθα σύν σοι τί χρὴ ποιεῖν τὸ ἐκ τῦδε. Σὺ 
ὲ ἡμῖν "ἔμξαλε παρὼν περὶ τότϑ, πότερον ἔτι δοκεῖ ςρωτεύεσ- 

θαι, ἢ κωιρὸς ἤδη διωλύειν τὴν φρατιάν. Ἔϊ τότε ὁ μὲν Ἰζυ- 

χηυίαίᾷ, 5οηἰθηςἃ ἑαπαίδηι ἂρ οϑοθγθί, ἤθαπθ Ογγαπ) δου δὺ5 586 ΔΠΙΠΙΌΒ 
ἄν 1556, ὨΘΤ6 ἰρβιπι τηϊη δ αιὰη) ἀπ Μράοβ ΟΌβουνατο. Ι 

Οἴμῃ δυΐθιη οοθηδὲ ἰθπηρὰ5 Ὡροι5θῖ, Ουγαμη ἀγροθβϑινιὶ ΟΥ̓ αχασ 5 ἃ. Γο- 
σαν]; υἱ, ασυθηάο [ΠΔ οὰπὶ 6χ ἰοηρῸ ἰθπρου δ Ἰηΐθυνῖΐο ν]ἀθγθί, ΒΟΟΣ 
οοοθαγοί. Ομὲὶ ντιβ, Νὸ τὲ [π|556115, ἰηα1, Οναχᾶγεβ. Αηποὴ νἱάος, 
[05 ΟἸΠ65. 41 δαἀβιηΐ, ἃ ΠΟΡῚ5. ᾿πηρι 505 αθβϑθ ἢ ΔΙ ΟΌγΘ Ποῖ τροϊὸ 
ἔβοθγο, 81 Ποβ ὨορΊ ρθη, νο  ρίατ! τηθῶ ἱπάα! ρου νἱάθασ : αυρρΡα6 τὶ 856 
ὨΘΡΠΡῚ Ραυΐαηὲ τ} }1{68, ἔργ, ἰοτίοβ 41 διιηΐ, τα! ὸ ταϊπὰβ στο ονδαπηΐ, 
ΠΏΡΓΟΘΙ ταυτὸ ρει! αηίίοτθβ. Ὑ εὐ {π, 4] ΡΥ οβουε πη, αἱΐ, ἸσηΡῸ {1 Π6 γ0 
οοηΐδοίο δαινθη!βί!, σορμδΐο 8 πὶ : Εἴ 51 αι] [6 σοἸαΠΐ, 605 νἱοἰββὶπν οομη ρ θοίοτθ 
Θρυϊίδαμια σοὶ ρΙο, τ ΡΘῚ 605 θΟΠΟ 515 ΔΠὨΪΠΊΟ : ΘΡῸ νεγὸ δὰ δὰ ἢ16 σοῆνοι- 
[ἀ1η, αἰιϑ5 ΟἸχὶ : ογὰ85 δαυΐθηι πηδηθ, πα, ἢὶς «(ὦ μοΥίδην ἔπ} ΟἸΏ 65, ΓΘ θι5 
αἱ διιηΐ σου ΠΟΙ ΟΠ α15. ἰπποηοὶ, δάθγιπξ: αὐ ἰθοῖηλ ἀ6 ΠΡ Υ πλι5, σα! πᾶπὶ 
ἀδἰπσορ5 ἀρρηάππι 5ιῖ. 'Τιι νοσὸ ργ 56 η5 ἀθ ποὺ δὰ πΠ05 γοΐθτίο, νἸἀθαϊγηδ 
ΔΠΙρΡ] 5. ὈΘΠ ΠῚ ὁ556 ρουθη τη), Δ ΟΒΡΟΥΓΙΠΊμη 51: 18πῈ Θχϑγοϊζαμηι αἰ ΠΟ ΓΟ 

ἃ Πάντες οἱ ἐπικαίριοι)] Ηἰ δι ηί, φ]Ὁ5 ρα ΐο 
Ῥοϑί αἱοἰξ ἱκανωτέρως καὶ φρονεῖν καὶ συμπράτ- 
τειν εἴ τι δέοι. Ὑιάδ Ρ. 230. 

Ὁ Ἔμθαλε] Νίοη τϊῃὶ πὶ φαᾶντῃ 5.6- 
ῬὮΏΔΏΟ διιϑρθοίτν δϑί γθΥ θα πὶ ἔμθαλε α050- 
ΤἸαϊὸ Ροβίίπη. Τἰὰ ἰατηθη ᾿ἰγὶ οτή 68, 405 
ηυϊάδπι νἸάϊπιιι5. ΑἸ βαμὸ ῥ᾽ θηϊὴβ αἷ- 
σοί βοϊοί Νοϑίουν ἐμδαλεῖν λόγον, Ὁ. 99. ἐμ- 
θαλεῖν βελὴν, Ρ. 93. ἰθιάδηη, ἐμδαλεῖν λόγον. 
ΕΠ 94. ἐμθαλεῖν ψῆφον" Ἐξοἀόηηηι!6. τηοάο 
Ραβϑίῃ Ἰοαυϊίιιν. [1ἰδαιι6 ἴογβϑὴ ἀἷΐ λόγον 
αὐ βυλὴν ααΐϊ ἀδηΐαιιο ψῆφον Ὠὶς ἄθοβ ἀϊ- 
σομάαπ οϑῖ, Νϑο πιο οὐ (1 ροδί ἔμθαλε 
ΔΌΘ ΚΙ ἰγτὴ ροὐαἶδθο ΡΘΥ Ι ΠΔΟΙΙΟΥ ΠΘΡΆΥΟ- 

τί : δεορὰ δηΐηι ΒΡ ρυϊμαἰταν βυλή. Πα 
β΄. ν. 879 : 

Εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν βυλεύσομεν͵, “--τ- 

86. βυλὴν γοὶ δυμβολίαν. σα ον Δεῖ, ἐν. 

15. συνέθαλον πρὸς ἀλλήλες, 56. βυλάς. Εανὶ- 
ρὲ(ε5 Ρἰομὸ συμβαλεῖν βουλεύματα. Ῥλα- 
γδ. ν. 100, οἠγιδίορ!ιατνε8 οἰἴϊαπι μηκύνειν 
αὐϑοϊατὸ αἰχὶὶ, 1 γ5δέγ. γ. 1134. ῬγῸ μηκύνειν 
τὸν λόγον, υἷὰ Βέϑείιι5 δὰ Ἰοοῦχα τηοηδῖ. 
ΝΙΒΙΠομϊ πὰβ οἰ βτηδνουὶπη λόγον ΡΟϑέ ἔμ 
βδαλε ᾿ἰθγατϊουαμι ἱποαγιὰ Θχοϊἴβ86 ̓ 
τοῖϊδ5 8101 ἀοουβαῦνατα γϑῦρο {ΜΠ αὐΐπηχ- 
οὐδ ΧΟΠΟΡΒΟΗ. 
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αξάρης ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν" ὁ δὲ Κῦρος; συλλέξας τὸς "ἱκανω- 

τέρος τῶν Φίλων χαὶ φρονεῖν χαὶ συμπράττειν εἶσι δέοι, ἔλεξε 

σοιάδε᾽ 
«ἸΑνδρες φίλοι, ἃ μὲν δὴ πρῶτα εὐξάμεθα. σὺν Δεοῖς πά- 

“ἐ ρεςιν ἡμῖν. “Ὅτοι γὼρ ἂν πορευώμεθα, κρωτᾶμεν τῆς χώρας" 
“ χρὴ μὲν δὴ καὶ τὸς πολεμίες ὁρῶμεν μειθμένος, ἡμᾶς δὲ αὖ- 
« σὴς πλείονάς τε καὶ ἰσχυροτέρως γιγνομένθος. ἘΠ δὲ ἡμῖν 
ἐς ἔσει ϑελήσειαν οἱ νῦν προςγενόμενοι σύμμωχοι παραμεῖναι, 
“ χαὶ πολλῷ ἂν μᾶλλον ἀνύσαι δυναίμεθα, καὶ εἴτι βιάσασ- 
ἐβαι καιρὸς, καὶ εἴτι πεῖσαι δέοι. “Ὅχως ὃν τὸ μένειν ὡς 
- χλεῖςοις συνδοχῇ τῶν συμμάχων, ἐδὲν μᾶλλον͵ τῶτο ἐμὸν 
“ἔργον ἢ καὶ ὑμέτερον μηχανᾶσθαι. ᾿Αλλ᾽ ὥςπερ καὶ ὅταν 

“ μάχεσθαι δέη, ὁ πλείςξες χειρωσάμενος ἀλκιμώτατος δοξά- 
“ζεται εἶναι, ὅτω καὶ ὅταν πὸ δέη βϑλῆς, ὁ πλεῖςος ὁμογνώ- 
“ μονῶς ἡμῖν ποιήσας, ὅτος δικωίως ἂν λεχτικώτατός τε χαὶ 
“ἐ πραχτικώτατος κρίνοιτο ἂν εἶνωι. Μὴ μέντοι ὡς λόγον ἡμῖν 
“ ἐχῃιδειξόμινοι οἷον ἂν εἴποιτε πρὸς ἕχαςον αὐτῶν, τὅτο μελε- 
“τῶτε, ἀλλ᾽ ὡς τὸς πεπεισμένος ὑφ᾽ ἑχαςθ, δήλθς ἐσομένος 
“ἐ οἷς ἂν πράττωσιν, τω πωρασχευάζεσθε." Καὶ ὑμεῖς μὲν, 
ἔφη, τότων ἐπιμελεῖσθε" ἐγὼ δὲ, ὅπως ἂν ἔχοντες τὼ ἐπιτήδεια, 
ὅσα ἂν ἐγὼ δύνωμαι, οἱ ςρατιώτοωι, περὶ τῷ ςρατεύεσθωι β8- 
λεύωντοωι!, τότϑ πειράσομαι ἐπιμελεῖσθαι. 

Ῥοβὲ πες γαχατγοβ σοοπαθαΐ ; ΟΥ̓ ἀυΐθην σοηνοοάί5 8 οἰ, αι} τηαχὶπγὲ 
οἱ αὐ ἱπιο Πσοπάππι, οἱ δἀπανδηαμη ΟΡΟΓΆΠῚ, 51 αὐϊἃ πἰϑ5 ροβίαϊαγεί, Ἰἀοηοὶ 
οταηΐ, μυϊυπιηοα! ογαϊϊοποιη μαρυϊ : 

(ς Θυδ6 ργϊπηὰπι ορίαν!πλι5, ἀπο, Θὰ ἀθογαπι Ὀδηϊρηϊζαίθ ΠΟΡ15. δάβυμηί, 
« Ὁ υὸ δπΐπι σὐπαιδ ἑαπάίδηι μεγρίπηι5, Ποβέϊιηι ἈΡΎΟ ΡΟΣ ΠΣ : οἱ νερὸ δ 8 πὶ 
«ς Πποβίοβ ἱπππηῖπαὶ ν᾽ ἀσπιι5, οὐπι ΠῸ5 Θὲ ΠΙΠΊΘΙῸ δὲ ΓΟΌΟΥΘ δαρθαμηιγ, Θυδα 
«( οἱ τηᾶποσα ΠΟ ϊβοιηι νοὶ] Ἰηΐ 50 Ο], 411 αἀ πο5 Ἰᾶπι ἀσσοββοειηΐ, τη] δἰ] τ 
“ἐ γηαρὶθ οα οπιπῖα γί ἀρργοαϊθηνεν ρϑυ σοῦ ροίθυϊ πλι5, βῖνθ αυϊὰ νὶ ρογᾶ- 
“ὁ ροπαϊ 51: ορροτγίυμίταβ, βῖνθ υἱὰ ρογβαδάθπαο 5: ΟΡ ποηάιη. υδρτορ- 
“το γ᾽ ΠΟῚ ΠηΔ 015 πηθὶ ἡαδτη νϑβίὶ τη θ 5 Πιουϊς τη} 1, οἱ πα χί τ 85 ΒΟΟΪΟΓΙΙΠῚ 
ΚΕ Ῥατ πορθίβουμι ππᾶπογα μἰασθαῖ, Οαρπιαϊιηοά τη νογὸ οὐμῃ Ρυρηδηάιιπι 
“ἢ δῖ, 15. 4υἱ ῥ᾽ αγῖπι08 σα Ϊΐ, ἰογ ἰββίπηι5 Οχ βεαΐυν : ἃ 4] Ρ] αγΠηο5 ἢ05- 
“ «γαῖη ἴη βοηϊθηζίατη δά άποῖί, οὐπι σΟΠβΙ πὶ ἱπϑιιη πὶ Θβί, 15 ̓ πγὸ απ αἰ- 
“ἐ Ῥοπαϊ αυὰπι ἀροηαϊ ρΘΥ Ι5βί πηι πα θοαΐυγ. Νϑαιϊι ἰἄπηθη ἰῃ ἢος νο8 6Χ- 
“ξ ργσιθ 15, υἱ ογαϊ πο ΠΟ 5. οβίθηΐθί 5, αι τιϑυὙ] δὰ ΠαθΙη 16 51115; 568 
« πὰ 608 Ῥαγαῖδ, υἵ 56 ρογβιιᾶβοβ ἃ ἀι0 ] θοὲ νοβίγίιπη [αοἰ5 ἀθοϊαγθηί.) Ας 
ψοδίβ αυΐάδπη πεδς, ἱπαυΐί, οἰγοῦ βἰηΐ : ΘρῸ ῬγῸ πιϑᾷ νἱγ]]} οαγα 6 σΟΠΆΡΟΥ, υΐ 
τη Π|165 ἃ σοιηπιθδαίῃ ἰῃβίγιιοι, 6 οχρϑαϊίοπο ἀδ! ΠΡ γθηΐ. 

8. ἹἹεανωτέρυς] ΜΒ, Βούϊ, ἱκανωτάτυςς ϑρἃ γιάο 518, Ὁ. 172. ποῖ, ο. 
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ΤΑΎΤΗΝ μὲν δὴ τὴν ἡμέρων ὕτω διωγωγόντες, καὶ δειπνή- 
σῶντες, ἀνεπαύοντο" τῇ δ᾽ ὑσξερωίο, Ὡὠρωὶ ἧκον ἐπὶ τὰς Κυαξάρο 
ύρας πάντες οἱ σύμμωχοι. Ἔν ᾧ ὃν ὁ Κυαξάρης ἐχοσμεῖτο, 
ἀκόων ὅτι πολὺς ὄχλος ᾿ ἐπὶ ταῖς ϑύρωις εἴη, ἐν τότῳ οἱ Φίλο; 
τῷ Κύρῳ προςῆγον οἱ μὲν Καδοσίες, δεομένες αὐτῷ μένειν, οἱ δὲ, 
Ὕρρχανίες, ὁ δέ τις, ΤΤωξρύαν, " ὁ δέ τις, Σάκας" Ὕ ςάσπης δὲ 
Ταδάτην τὸν εὐνόχον προςῆγε, δεόμενον τῇ Κύρε μένειν. Ἔν- 
θα δὴ ὁ ἸΚῦρος γιγνώσχων ὅτι ὁ Γαδάτας πάλαι ἀπολώ- 
λει τῷ Φόξῳ μὴ λυθείη ἡ ςρατιὼ, ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ Γὰ- 
δάτα, δῆλος, ἔφη, εἶ ὑπὸ Ὕςασπες τῦδε πεπεισμένος ταῦ- 
σὰ γιγνώσχειν ἃ λέγεις. Καὶ ὁ Γαδάτας, ἀνατείνας τὰς 
χεῖρας πρὸς τὸν ἐρανὸν, “ ἀπιώμοσεν ἦ μὴν μὴ ὑπὸ τὸ Ὕτασ- 

(υκν Πος τηοᾶὸ ἀϊθι ἤμπς Θχθρ ϑβθηΐ, σοοπαββόηζαιϊιο, (611 56 ἀθάθγιηϊ: 
Ῥοϑιτϊὸ αὐΐθηη πηὰπηὸ δ ΟΥ̓ ΧΓΙ5 ρουΐαμη 50οὶϊ ὉΠΊΠΘ5. σοηνθηλιηί. Τα- 
46 ἀσπη Ογάχαγοϑ5 ΟΥΠΔΓΘίαΓ, 4Ὁ] δια Ἰγθῖ τηασηάτη πη] Εἰ ἀπο δὰ μογίαπι 
ἃ.46556, Ἰηἰογοὰ αὦ ΟὙγαμ 8τη1ο] δα ἀπσοθδηΐ, 41} αυϊάθμι Οδαάπδβῖοβ, τορδῃ- 
65. αἱ τηδπογοί : 4}}}, Η γγοδηΐϊοβ : ΟΟΡγγατὰ Πὶς, 1Π|6, βαοδᾶβ: Οδάαίδηι 
Θαπα τ δα ἀπσορθαὶ Η γβῖαβρθβ, οὐαπίθηι νταπι, υἱἱ πιαπογοῖ, [01 Οντιιβ, 
αὶ (ὐδααΐαπι ᾿αλ απ τιΠ} ἐπί 556 πῦββεϊ Ργϑ πηϑία πὸ ϑχϑυοϊζβ αἸη ἴθ Γ6- 
ἴα, Οἴπ Τἶδιι αἰΐ, Μη! οβίαγῃ οβί, αδήαία, (6. ἃ οὶ Εἰ γβίαϑρϑ ρϑγϑιιαϑιιπὺ 
68 56 ΠΈ|γ6 ατιδ8 αἰοῖ5. ᾿Επ (ἀδάαΐαδ, ΒΓ α15 δα σΟΘ] τη πηϑηϊθιιβ, Ππγο] γαηάο 
πορανὶξ 80 Εγβίαβρο δἱῤὲ μοιβιῦδα ᾿ξ 6586, ἥδ βϑθηζιγοι : θα βοῖο 

8 ᾿Επὶ ταῖς ϑύραις) Ὑἱάδ 45 Ὠοίανίμλι5 (ἰαὐγιεὶϊὶ εἰ Ῥ εἰρη. Ῥυὼϊ ἰεσεθαίυγ 
Ῥ. 204. . Σάκαν ; αποά ἴῃ Σάκας πηίαπή τη να ϊξ αῃΐο 

Ὁ Ὁ δέ τις, Σάκας") ἰὰ τ βου ϑιτηιβ Οχ ΠΟῸ8 «ἢπιγεέιι5. 
Μϑίο Βοίϊ. ειιθτασοτί θυ Ὑργβί ΟΠ Ἶ 115 ο ᾿Απώμοσεν ἢ μὴν] Π6 αυϑὰ ρΡϑΥ συ] ατιιτα 
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πες ταῦτα πεσεῖσθωι ἃ γιγνώσχοι" ᾿Αλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἢν 

ὑμεῖς ἀπέλθητε, ἔῤῥει τὰ ἐμὰ παντελῶς" διὰ ταῦτ᾽, ἔφη, χκοιὶ 

σότῳ ἐγὼ αὐτὸς προςῆλθον, ἐρωτῶν εἰ εἰδείη τίνω γνώμην ἔχεις 

περὶ τῆς διαλύσεως τῷ ςρωτεύματος. Καὶ ὁ Αῦρος εἶπεν, 

"᾽Αδίχως γὼρ ἐγὼ, ὡς ἔοικεν, Ὕςάσπην αἰτιῶμαι. Καὶ ὁ 

Ὕασπης εἶπε, Ναὶ μὼ Δία, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἀδίκως μὲν δή; 

ἐπειδὴ ἔγωγε χαὶ ἀντέλεγον Τωδάτῳ, ὡς ὃχ οἷόν τέ σοι 

μένειν, λέγων ὅτι ὁ πατήρ σε μεταπέμποιτο. Καὶ ὁ Κῦρος. 

Τί λέγεις ; ἔφη" καὶ τῦτο σὺ ἐτόλμησας ἐξενεγκεῖν, εἶτ΄ ἐγὼ 
ἐξολόμην, εἴτε μὴ: Μὰ ΔΙ᾿, ἔφη" ὁρῶ γάρ σε ὑπερετιθυμϑν- 
τὰ ἐν Πέρσαις περίξλεπτον περιελθεῖν, καὶ τῷ πιωτρὶ ἐπιδεί- 

ὥζασϑαι ἢ ἕχαφτα διεπρώάξῳω. ὋὉ δὲ Κῦρος ἔφη, “Σὺ δὲ ἐκ 

ἐπιθυμεῖς οἴκωδε ἀπελθεῖν : ν Μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὕςάσπης, ἐδὲ 

ἄπειμί γε, ἀλλὰ μένων ςροτηγήσω ἔς τ᾽ ἄν ποιήσω Γαδάταν 
στονὶ δεσπότην τὸ ᾿Ασσυρίδ. 

ζαΐϊαγαπα, ἱπαυϊξ, αἱ νῸ5 8ὶ αἀἰβοθάδί!β, πηθ 88 γ685 ῬΥΟΓΒιὶΒ ρθουν : Ῥιορίεγθὰ, 

ἐπαυῖέ, δὰ πππο Ἔροπιδὶ δάϊνὶ, εἴ ᾿π θυγοραγεπ πυμὰ βοϊγαῖ ατι88 μα 46 Ο00115 

ἀϊτηϊ το π 15 οβϑοῖ βοηϊθηϊα. ἴἰ Οντιιβ ἱπαυϊῖ, ΕἸΣρῸ ἰη]πϑὲθ ἴῃ Η νβίδβρειῃη, 
αἱὶ φμΐάδηι αἀραγοῖ, οΐραπι ὁρὸ οοπίογο. Ῥγοίβοιὸ, ὕγγο, αἰΐ, ΗΠ γβίαβρεβ, 
ἐπ)υδίό : πᾶπὶ ἐρῸ βαπὸ Οδήαίεε οἰΐαπι σομ ΓΔ ἀἸσθθάϊῃ, ΠΘΥῚ ΠΟ᾿ ΡΟΒ86, υἱ 

τηληθα8, αυδα ἀ’οαβϑβὶ (6 ἃ ραίγα ἀϊσεγοη. Τιμὴ Ογτγυβ, Θυϊὰ αἱ} ἱπαυΐί: 
εἰ τὰ μος Θἤδιτθ διϑι 68, 5ῖν 6 6ρῸ ψ 6 ]6η, βῖνθ πο ἢ ΕρῸ νοτὸ, ἱπαυϊξ : πὴ 
16 ηἰπηὶς φυὰπι συρεγα νἱάθο, σοπϑρίσιαπι ἴῃ Ῥεγβιᾷ οἰγουτηῖγθ, 86 ρδίγ! ἀ6- 
ΤηΟΠΒίΓΆγ6, 400 ρϑοίο 5ἰησιία ρογορουῖβ. Αἴ α, βυθ] 6 οἷ᾽ Οὐνγιιδ, ΟῚ 65 ἀο- 
ταῦ τοάθαπαϊ ουρίάι5᾽Ὁ Νοη ρῥτοίθοιὸ, ἱπαας Ηγβίαβραβ, πες αἰβοθάδμι 
βαηὸ ; 56 ᾿ὲς πηδΏθη5 ᾿πηρογαίουίο ἔπησἊν πημπουθ, ἀἰοηθο (ὐδάαίαπι. πες 
ΑΒΕ ἀογαϊπιιη ἴθοθγο. 

ἤ μὴν ἴῃ Ἰαγοαγαηάο, νά Ρ, 197, ηοΐ. ἃ. 
πἰδίαϊῆιι8 δὰ οι. Οάγ5. β΄’, ἡ. 1450. 

αἸοῖξ ἀπομνύνναι διαφέρειν τῇ ἀπομνύναι κατὰ 
τὸς παλαιός" καθότι ἐπόμνυσθαι μέν ἐς, τὸ κατα- 
φατικῶς ὀμνύειν' ἀπόμνυσθαι δὲ, τὸ ἐν ὕρκῳ ἀπο- 
μην. σὴ 1άρτη ων γα! 15. 1]. ἐν. 809. 
Ἠδμο Επιδίαιἷϊ ΟὈϑοσγυαἰ!οῆθυ εἰδραη8- 
ΞΊΓΩΣ Υἱγ ᾿Π 6 Ώ1 58{}5 αἰ ϑτη ΘΘὨΒιϊΐ, δὴ 
ἩΙΙΘΙῸ ΠΌΡΟΥ ἴῃ ΒΘΥΤΩΟΠΕΙῚ ἃ 56 Αηρ]Ποα- 
ὩΌΤΩ ΨΟΥ80 80] σοτοί : αἵ ἀς 110, φαοά ἴυτη 
Ἐξυδίαϊ πο ἔστη ΑΠρ] σα πο ἱπίογργαί υἱδαγα 
ο5ι ποίαία ἀϊρξηῦτῃ, ᾿ηΐογ Θὰ γουρα ἀἰ8ογ1- 
τηΐηθ, 411ὰ ἔογβϑη Πυ}}.5 οΥὶτ 56 ηέθηίία, οὐπὰ 
ἰᾳπάσιῃ Ὁ ἀγ8. ο΄, ν. 430, αὐ Ἔχϑίηθη γογο- 
σαίαχιϑ 65: 'Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀπώμ- 
ννον, ὡς ἐκέλευεν. ΟὐΥίδ ΠἸος ἐπώμνυον Δα ἢ Ϊ- 
θοπάστῃ ΡΟ ΙΒ Ταστγαίΐ, ἰδία 51 αἰδογοηίία 
Ῥετρείαδ [υΐϊθθεξ οὐβογναπάα, Αἀθὸ ηἰ- 
τηΐγαπι αἰ ΠΟ] 6 68, γοουτη Οὐτεροαγαγῃ ἢο- 
Ὧοπο65 αυὰτῃ Ἰαϊὰ ραϊεαηΐ, φυΐδιιονο ροίο"- 
ἴᾳ8 φαγυτη ουὐϊαα Ὀγορτία. σοροϊυ σον 
τρττη πὶ, “οἤηῖγρο 

ἃ ᾿Αδίκως γὰρ, δ: 6.1 “Πωινοίλιδ Ἰοδὶί, ᾿Αδίκως 
ἄρ᾽ ἐγὼ, ὅκα. ἃαο δοσρηΐα ἰδηξὰγα ἀἸϊβογορδὶ 
ΜΗ. Βοα]. ἀδΐ οπίτῃ ἄρα. 5'6ά Ὠ1Π1] τασΐο ; 
οὗ πὶ ῥαυο. γὰρ ἴῃ ἰῃίογγο δ ΟὨ] 5 Δάἢ]- 
Ὀοτὶ βοϊϑαΐ, Βῖγ 6 ΘΧρ 5585 81ηΐ, βϑῖν ἰδοϊζα. 

Ὁ Μὰ Δί, ὅκο.1] Εἰιυίαϊν5, δὰ Ἰοθαηὶ 
Οἀγ5. βΒαργα ρϑυ]ὸ Δα ροθ)]αΐαπι οἰ ιν, 1)1ο- 
π δίνην ἰασαδαὶ ἁιοΐογθε ἀἸ βου] 15 ἰηΐαν 
υγδηαϊ ρΡαγίουϊαβ ἤδβοα μὰ οἵ νή" οὐ}ὰ5 
ΟΧ πιρηΐβ, νὴ τὸν ----ἴη ἀργεγαηο; μὰ τὸν 
--οκἰη περαπαάο ουγὰ ἡαγοϊαγαηᾶο, δαὶ θδέπν. 
ΗἩαΐο ἀοορα! οἰϊατα Βιυάζιϑ, Οοηλτη. 1.. (ὦ. 
Ρ. 897. ὕὐἱογααδ νογὸ, 58}1.08, Ορίποι, Ρ88- 
5118 68: χη 68. Νὴ ἰϑίςα ραυί οι] Βρὸ 
5 ηΐ οὐπιρ οε8 Ἰαγὰ πα! ποΐο, αι] αἰότλαιι 6 
51Π| 6Χ ΟΥ̓Δ ΟΙ 5 56 υῖ6 ἀδϑαμλαηΐ : αἴαιιο 
αὐοὸ ραγίουϊα μὰ ΔΠγτλα ἸΟὩἹ βοοϊαΐα, αἵ- 
{ἰγπναϊίνυτ [5] αγαπάττη οἴ οἱ , ποραίοηϊ 
ααΐογη, ποραίϊναπι. Νοϊο ῃἴσ Θχθρ 15 
Ἰοσίογϑιῃ ΟΌΓΆΘγο, αὐΐὰ Ραββίτῃ ΟΟΟΌ γι: 
ν᾽ 515. (ἀϊηθὴ 465 ποίαν ί πηι, Ρ, 195, οἵ 
Τλοαν", Ἰθ 6, 46 (Σ. Τὶ. Ῥαυοι! 
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Οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔπαιξον σποδῇ πρὸς ἀλλήλϑς" ἐν δὲ τῷ- 
τῳ ὁ Κυαξάρης σεμνῶς κεκοσμημένος ἐξῆλθε, χωὶ ἐπὶ ϑρόνου 
Μηδιχϑ ἐχωθέδετο. Ὥς δὲ πάντες συνῆλθον ὃς ἔδει, χαὶ σιωπὴ 
ἐγένετο, Κυαξάρης εἶπεν ὧδε, ᾿Ανδρες σύμμαχοι, ἴσως ἐπειδὴ 
παρὼν τυγχάνω. χαὶ πρεσξύτερός εἶμι ἸΑύρε, εἰχός με ἄρχειν 
λόγα. Νῦν ἂν μοι δοχεῖ καιρὸς, ἔφη, εἷνωι περὶ τότϑ διωλέ- 
γεσϑαι πρῶτον, πότερον ςρωτεύεσθαι χωιρὸς δοχεῖ εἶναι ἔτι, ἢ 
διαλύειν ἤδη τὴν ςρωτιάν᾽ λεγέτω ὃν τις, ἔφη, περὶ αὐτῷ τότϑ 
ἥ γινώσκει. Ἔκ τότε Ὡρῶτος μὲν εἶτεν ὁ Ὕ ρχάνιος, ᾿Ανδρες 
σύμμαχοι, ἐκ οἶδα μὲν ἔγωγε εἶτι δεῖ λόγων, ὅπϑ αὐτὰ τὰ 
ἔργο, δεικνύει τὸ χράτιξον. ἸΙάντες γὰρ ἐπιξςάμεθα ὅτι ὁμξ “ 
μένοντες πλείω κωχὼ ποιῦμεν τὸς τολεμίος ἢ πάσχομεν" ὅτε 
δὲ χωρὶς ἦμεν ἀλλήλων, ἐκεῖνοι ἡμῖν ἐχρῶντο ὡς ἐχείνοις ἦν 
ἥδιςον, ἡμῖν γεμὴν ὡς χωλεπώτατον. ᾿Εὶ τότῳ ὁ ἹΚαδόσιος 
εἶχεν, Ἡμεῖς δὲ τί ἂν λέγοιμεν, ἔφη, περὶ τὸ οἴκωδε ἀπελθόν- 
σες ἕχοςοι χωρὶς εἶνωι, ὅπου γε ἐδὲ ςρωτευομένοις, ὡς ἔοικε, 
χωρίζεσθαι συμφέρει. Ἡμεῖς γᾶν 8 πολὺν χρόνον δίχα τῷ 
ἡμετέρα τὐλήθες ςρατευσάμενοι, δίχην ἔδομεν, ὡς χαὶ ὑμεῖς 
ἐπίςωσθε. Ἐπὶ τότῳ ᾿Αρτάξαξος, " ὁ συγγενὴς εἶνω! ποτὲ 
φήσας Ἰκύρῳ, εἶπε τάδε, ᾿Εγὼ δὲ, ἔφη, ὦ ἸΑυαξάρη, τοσῦτον ὦ 
διωφέρομωαι τοῖς πρόσθεν λέγδσιν᾽ ὅτοι μὲν γάρ φασιν ὅτι δεῖ 
μένοντας ςρατεύεσθαι, ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι ὅτε οἴχοι ἤμην, ἐξρα- 

Ἠυγυθπιοάϊ αι άδιῃ 11} ἀπ βουϊὸ ἰηΐθ 56. Ἰοσαγθηΐαν, ἰηϊογοὰ Οναχασεβ. 
αὐρσαβία οὐηδἴτ5. ρΓΟαΙΠ, ἰηαπ6 Μϑαΐοο 5010 οοηβθαϊ. Οἰὐμηαθ 7.» φοη- 
ὙΘηΙβθθηΐ ΟΠΠ65 4105 οροτίεραϊ, οἱ 5] δητ μη ἰαοίατη θϑβοί, Οναχαγοβὶη πιιης 
πιοάτππ ἰοουίι5 Θβί, Θαΐϊα ΡΥ Όβθ 8, 5001}, οἱ ΟΥΤῸ ΓΤ δ] ΟΣ δία βιιη, ΡῈ ἴου- 
[5515 δβί Π16 ῬΎΙΟΓΘ ἰοσςο νοῦθὰ ἔαοογθ Βιαυϊάθηῃ ΡΥ, αἰΐ, πη ς ἐθΘ ΠῚ 0118 
6556, αἱ 46 60 ρυἰπιὶτη ἀἸ55θυΆμηι5, αἰταμη δά σομπημη θά ατὰ 6586 ν]ἀθαίαν, 
ΘΙ τ σου, ἃ οορὶαϑ απ αἰμαϊἰ : δααθ ἀθ ἢος ἴρ80 αἰςαΐ Αἰ 4}5 5θηΐθη- 
τη βιτη. Τα ρυΐπιιβ Η γγοδηὶιβ5 αἰχιῖ, Εἰφυϊάθη) ἤθϑοῖο, 500 }}, Πι1ΠῚ 
ΨΥ 511 ΟΡῈ5, ἈΒῚ Γ65 ᾿ἴρβδθ αιοα ορίϊηθμι οϑὲ ἀθιμοηβίγαηϊ. ΟἸμλη65 ὁηΪ πὴ 
1η 16 }Π]ρίτηιι5, Ρ]Ὲ5 μοβίϊθιιβ ἀδ γι πηθ τὶ ΠῸ5 δα ἴδγγθ, ἀθπὶ πὰ τηϑηθιηιβ, 4ιὰ ΠῈ 
ρ51 δοοὶρίαηηὰβ: α4ὰὸ νογὸ ἰθηροῦθ 4}}1 ἃ 8115. ΒΘ) απ Οἵ δγαμιβ, ἀσϑδηϊΐ 
1}}} πο Ιβοῦμη, Ργου ᾿ρ515 ᾿πση Ἰββιπηατη, ΠΟΡῚΒ βδδηὸ στανββι πηι ογαΐ. Ῥοβί 
υης (ὐδάπιβιιβ, Νοὸβ δὐΐθια αυϊὰ ἀϊοδμηνϑ, αἰΐ, ἀθ θο, αὐ ἀοπλῖπὶ ἢἷπο ΡΤῸ- 
ἔδοι! βθρδγαίϊηγ β'πρῸ ἢ νίνάπηιβ, οἀπι πὸ τα Πταπεθιι5 αυϊάθπι, αὐ δαἀραγεῖ, 
σοπάιιοαϊΐ 56} πος] θιι θυ ἢ ΝΙΠ  Γιπὶ Π0 5, ΟἿ ΠῚ ΠΟῚ ΠΙΑΡΊΟ ἔθη ΡΟΣ ΙΒ Βραίο 
ΒΘΟΥΒ ΠῚ ἃ ΘΟΡῚΪ5 πῃ ΓνΟ515 ΤΩ ΠΛ Οπγ8, ΡΟρΠα5 ἀθαϊμηιβ, φιθιηδαπγοά ἃπα εἴ 
1081 πόῦβιϊβ, Ῥοβί ιὴς Αὐταθαζιβ, αὶ 56 σοσπιϑίαση Οντὶ αἰϊαυδηαο ἀϊχογαΐ, 
ἢξθς ργοία, Εροὸ νϑγὺ, αἰΐ, παοίθηὺβ, ΟΥ̓ΆΧανΡοβ, 80 ἢ αυὶϊ δηΐθ Πι6 
αἀἰχᾶγο ἀἰββοηῖο : αἰππὶ πϑηιρθ Ηΐ Ορουΐογθ ἢῸ5 Πὶὸ τηδηθηΐθβ ἰπ θχρθαϊίοπο 
ΨΡΥΒΟΥῚ Σ ΘΡῸ αὐΐθπῃ ἴσο π16. ΠΟΥῊΣ Εἰἰϊπι ΘΒΒΘΠ., ἴῃ ΘΧΡΘΑΙ ΠΟΘ νουβαΐημη 6586, 

 Ὃ συν νεν ἄχο.}7 7 τἀ6 1}, 1, Ὀ. ΑἹ 
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τευόμην. Καὶ γὰρ ἐξοήθεν πολλάκις, τῶν ἡμετέξων, ἀγομένων, 
καὶ περὶ τῶν σφετέρων Φρθρίων, " ὡς ἐπιξ ϑλευσομένων; πολλάκις 
πσρώγμωατω εἶχον, φοξόμενός τε καὶ φρθρῶν᾽ καὶ ταῦτω ἔπρωττο» 
τὰ οἰκεῖα δωπανῶν᾽ νῦν δὲ ἔχω μὲν τὼ ἐκείνων φρόρια, καὶ δὶ Φο- 
οὅμαι ἐχείνες, εὐωχϑμαι δὲ τὼ ἐχείνων, πίνω δὲ τὸ τῶν σολε- 
μίων. Ὥς ἂν τὼ μὲν " οἴκοι ςρωτείον ὅσαν, τὼ δ᾽ ἑορτὴν, ἐμοὶ 
μὲν ἃ δοκεῖ, ἔφη, διωλύειν τήνδε τὴν πονήγυριν. Ἔπὶ τότῳ ὃ 
Γωξρύας εἶπεν, ᾿Εγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, μέχρι μὲν τῦδε 
ἐπαινῶ “ τὴν κύρε δεξιάν ἐδὲν γὼρ ψεύδεται ὧν ὑπέσχετο" εἰ 
δ᾽ ἄπεισιν ἐκ τῆς χώρας, “ δῆλον ὅτι ὁ μὲν ᾿Ασσύριος ἀνωπού- 
σεται, ὁ τίνων ποινὼς ὧν τε ὑμᾶς ἐπεχείρησεν ἀδικεῖν καὶ ὧν 
ἐμὲ ἐποίησεν ἐγὼ δὲ ἐν τῷ μέρει πάλιν ἐκείνῳ δώσω δίκην ὅτι 
ὑμῖν Φίλος ἐγενόμη. 6 ; τς 

Ἐπὶ τότοις πᾶσι Ἰζῦρος εἶπεν, “ Ὦ ἄνδρες, ἐδ᾽ ἐμὲ χανθάνει 
ἐς ὅσι ἐὰν διωλύωμεν τὸ ςράτευμο, τὼ μὲν ἡμέτερω ἀσθενέξερω 
“ἐ γίγνοιτο ἂν, τὼ δὲ τῶν πολεμίων σάλιν αὐξήσεται. Ὅσοι 
“ μὲν γὼρ αὐτῶν ὅπλα ἀφήρηντωι, ταχὺ ἄλλα ποιήσοντοι" 
“ὅσοι τε ἵππος ἀπεςέρηντωι, ταχὺ πάλιν ἄλλες κτήσονται" 
“ ἀντὶ δὲ τῶν ἀποθωνόντων ἕτεροι χωὶ ἐφηξήσδσι χοωὶ ἐπιγενήσον- 

Ναπ) βορὰ δά νἱπὴ ἀγεθπάδπι Δ ἀουσγθ θη, Οοἴλ). Γ65. Ὡοδίγοβ ΚΟΥΥΘΉ Μ᾽ εἰ 
ἀρογοηΐωυν : ἴα οἰΐατα ἀθ οαβίθ ἰϊβ ποβίγβ, αὐὐ ααϊθυ5. ἸΠ51 128 ΒΓ ΠΟΘ ΉΓΕΣ, 
5εορὸ ποροίίαπι τὶ Ἔχ! ὈΙΓΠῈ 65, οτη δὲ πηδίπθγθηι οἵ ἴῃ ΡΥ Θ ΘΒ 410 Θββθηὴ: 
δἴααθ ἰδδο τηθὸ βυμηρία ἔα ΘθΠ : σης Οαϑέ6 1 Θουτη ἴΘΠ60, Θἵ ᾿ρ505 ΠΟΙ 
τηϑίπο, δὲ ἀθ 115 41 μοϑβίϊιπι βηΐ (πὰ ΘΡαΪΟΥ απ ὈΪθο. [Ιίδαπο ἰαπαθπᾶπι 
8] να ἀοχηοϑίϊοα τα Πα 511: πος νοτὸ τα] Πτανῖα, ἰοτῖο. σοηνθηΐαμη ἤὰης 
φαυϊάοπι, αἷΐ, ἘΘΙ Θγοην ταϊηϊμηὸ αἰ πη θη τ ἀ ἰΐγου. Ῥοϑί πη οθγγας 
αἷς, Ερο νεγὸ; 5001], πΠαοίθηϊι5 (τὶ ἀδχίγαμῃ ἰδπμ60 : ΠἾ 81] Θμἱηὶ Θουπλ ΠΟῊ 
ὈΓϑοβ(ἰ, αι15 ῬΓΟΙ 51; δ 5] 6Χ ᾿ᾶς ΓΘΡΊΟΩΘ αἰβοθββουϊ, τπδη! δία δϑί, 
᾿Αϑϑγείνη αυϊοίθμ Βα Γαγυη, ἢ6Ο ῬΟΘ Πα 5 ΘαγΊ 1Π] ΓΙ ΓΆτη α 15 νΟΡ]8 ᾿ΠΙΟΓΧΟ 
οοπαίαβ 6ϑΐ, πθο ΠΠουυτη αυθ ἴῃ πι6 ραίγαν!, ᾿Ἰ γᾺΠ : ΘΡῸ δαῖθ ν]ΟἾ551ΠῚ 
οἱ ροοπᾶβ ἴθγαπι 00, αὐα νοβιγεθ ἈΓΉΙΟἸ 166 Π16 86] ἈΠ ΧΘΥΪη). 

Ῥοβί οὔιπθϑ 05 ὐυτυβ ᾿ἰπαυ]ῖ, “ς ΝΘο ΘρῸ διπη, νἱγὶ, πϑϑοίαβ Γαϊαγιμη, αἱ 
“ἐ δὶ φορἱδ5 οἰ πη τα πλι15, Ποδίγος ἀπ! ἀθη ᾿γ θ6 ΟἸ]]ΠἸογο5 γτοἀἀαμίιγ, ποϑίϊαμι νεγὸ 
“ΥῸ5 Τυγϑὰτη ἱπογοπιθηΐο αἰρθαηΐα. Ναπη ἰθυδοιηάιθ ᾿ρϑουιπὶ ὉΤΙηἃ 
“ἐ βυηΐ δάθπιΐα, 11 σϑ ον τοῦ αἰϊα Τα οἴαν] βαηΐ : ααϊσιη αι ΞΡ 1] βαηΐ οααΐβ, 
“ σοἰθετοΓ 4]105 δὲ ὲ 46 ἱπίθρτο οοιῃραγαριιηΐ : Ῥγὸ ἰηϊουίδοι 5. 411| ρα θοϑοθηϊ 

ἃ 'Ὡς ἐπιδυλευσομένων] Μ5. Βοάϊ!. οἱ οὐϊο ο Τὴν Κύρυ δεξιάν] 801}, 9άφην ἐν! ορΡΎΓ : 
Εἰοπ.. τορυτβοπίαπε ἐπιδυλευομένων" ἀυδη οἰ} 19. ὈΙπι15. δγαΐ, ααῦχα ταΐμὶ Ρουγοχὶς, 
Ἰεοιίίσποιι Ῥλ είρητις οὔατα ᾿π 8110 οχοῖα-ὀ ἀοχίγα, ΥἹἱάο 11}. 4. Ρ. 179. ποί. ο. 
θίατὶ ἱπγεμϊς. Νὸβ ϑίθρῃαηυπ,, Θὰ η0]α- ἃ δῆλον ὕτι] ὰ ϑίορῃμαπαμα δθουτὶ τὸ- 
γἱσπι, οὐΐ!, ΕΊ]οτεη. εἰ «Πϊὰ. ϑοονιξαί δυιτηιι8, βου ρϑίγηαθ, [ἢ Δ}115. {0 τἰ8. τηϊηὺδ σθοιὺ 

Ὁ Οἴκοι ςρατείαν οὖσαν, Ὑἱάο ᾿. 290, ποί. Ὁ, δηλονότι ΘΟΠ) Οὔ τα 80 γ᾿, 
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“σαν ὥςτε " ὁδὲ ϑαυμαςὸν, εἰ ἐν τάχει πάλιν ἡμῖν πράγματα 
“ σαρέχειν δυνήσονται. 'ΓῚ δῆτα ἐγὼ Κυαξάρει λόγον ἐχέ- 
“λευσοὸ ἐμξολεῖν περὶ χατωλύσεως τῆς ςρατιῶς ; Ἐϊ ἴςε, ἔφη, 
“ ὅτι φοδόμενος τὸ μέλλον. Ὁρῶ γὼρ ἡμῖν ἀντιπάλεος προ- 
“ ςιόντως, οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε ςρωτευσόμεθο, ὶ δυνησόμεθα μά- 
“ χεσθωι. ἹἸΙροςέρχεται μὲν γὰρ δήπε χειμὼν, φςέγαι δ᾽ εἰ 
“ χρὶ ἡμῖν αὐτοῖς εἰσὶν, ἀλλὼ μὼ Δίο, ἐχ, ἵπποις. ἐδὲ ϑερά- 
ἐἐ σϑσιν, δδὲ τῷ δήμῳ τῶν ςρωτιωτῶν᾽ ὧν ἄνευ ἡμεῖς ἐκ ἂν δυναί- 
ἐε μεθω ςρατεύεσθαν τὼ δ᾽ ἐπιτήδειω, ὅπϑ μὲν ἡμεῖς ἐληλύθα- 
“μεν, ὑφ᾽ ἡμῶν ἡ ἀνάλωτωι" ὅτοι δὲ ἐκ ἀφίγμεθο, διὼ τὸ" ἡμᾶς 
ἐς φοξείσθοω:, “ ἀνωκεκομισμένοι εἰσὶν εἰς ἐρύμωτα᾽ ὥςτε αὐτὸς 
“ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς δὲ ταῦτω μὴ δύνασθαι λαμβάνειν. Τίς ὧν 
ἐϑὅγως ἀγαθὸς, ἢ τίς ὅτως ἰσχυρὸς, ὃς λιμῷ χαὶ ῥίγει δύναιτ᾽ 
“ἂν μωχόμενος ςρωτεύεσθαι, ἘΠῚ μὲν ὧν ὕὅτω σρατευσόμεθα, 
“ ἐγὼ μέν φημι χρῆνωι ἑκόντας ἡμᾶς κατωλῦσωι τὴν ςρατιὼν 
“ μᾶλλον, ἢ ἄκοντος ὑπ᾿ ἀμηχανίας ἐξελαθῆναι. ἘΝ δὲ βε- 
“ λόμεθω ἔτι ςρωτεύεσθωι, τόδ᾽ ἐγώ φημι ἔτι χρῆναι ποιεῖν, 
“ σειρᾶσθωι ὡς τάχιξα τῶν μὲν ἐχείνων ὀχυρῶν ἡμᾶς ὡς πλεῖςα 

ἐς οἱ ἐΐδ βαςοοάθηϊ : δαθὸ υἱἵ πηϊηϊπγὸ τηϊγυῃι υἱάογὶ εἰοροαξ, 5ὶ “ΕἸ ο του ποΡὶ5 
(ἐ γυγϑὰπι ποροίϊα ἔα οοββεσο ροίϊθγαηί. ΟἿ ἰριταῦ ΘρῸὸ Οὐυαχατῖ, υἱ 46 σορὶᾶ- 
ἐἐ χατη Αἰπ!ββίοηθ δα νοὸβ γϑίογγοϊ, δυοίου ἔα ἢ ΝΡ 418 φαοά Γαϊαγυμη Θϑβὲ 
ἐς γῃρίᾳο. Ὑ1ά60 Θηΐηὶ Δαν θυβαυίοθ ΠΟΌΪ5 608 δάνθηΐαγθ, οπὶ 4α1θῈ15 ΠΟΒ, 
“ρος 51 πποάο ἴῃ Θχρθαποπθ νογβαυηγ, αἰτηϊοδγθ θη ροΐθγιμηυβ. Ναπι 
(ἐ γθβ υἴΐαι Δαροῖ, ἃς ἰἀτηδίϑὶ τθοΐα ΠῸ5 Πα ΘΑ ΠΙ5, ΠΟῚ Τα ΠΊΘἢ Θα1}5 δα, 
“Ὧ0}) ΠΣ ΙΒ 115, ΠΟ ΤῊ πὶ νυΐσο δερρεξμπξ : 5ῖπθ ααϊθιβ 6] αηὶ ἤοοὲΐ 
“ς [ΔΠ6γ6 ΠῸῚ ῬΟΙΘΥΙΠΒ : ΘΟΠΙ δ ἴα5 ἀσΐθτη, 115 ἰὴ 0615 ἴῃ 4128 ΠῸ5 ΘΠ ΠΊ15, 
“ἐ ἃ ποθβπγοὶ Δ ἀβαμηρίτϑ οδὲ : αι ΠΟῚ ΔΟΟΘΞΒΙ Π.18, Ποϑίτ πηϑία ἵπ πη ΠἸ ΤΙ ΟῈ5 
“ἐς !νοχογυηΐ λἀοδέος : δἀθὺ οἵ ἢ πὰπμο Παρ θαηΐ, ΠῸΝ σα ΡΟΓΘ. ΠῸΠ ΒΟΒΒΙΠΊΙ5. 
“5 ΕΥΡῸ (ἀπὶ [ΟΥ 5, ααΐβνθ ἴατι τοθιιδίιβ, αὐ ἀἀνουθὰβ ἕάπηθηι εἴ ἔΊρτιβ 
“ἐ ραρηαπαο Ὀ6]] πὶ σουογο ροβϑῖς ἢ ΘΠ ΡΥΟΡΙΟΥ 5ὶ πος τη 6 ΤᾺ ΠἸταϊτὶ ΒΌ 15, 
“Ξ αἷο ἢο5 υἰγὸ ἀἰμηϊ το γ6 ρθοιὰπ οχθσγοϊϊαπι ἀθθογο, αυὰπι ἰην]ΐοβ ἃ αἰδιου αἴθ 
“ἐγργατῃ ρτ σα. ὅδ΄η λάς ἴῃ τ "ἃ ᾿οΥβ ον γαγθ νΟΪΠΊ115, δὶς ΠΟΌΪ5 ἀσθη- 
ἐ πππὶ 6556 σθῆβθο, υὐ αιὰτη σ᾽ στη ἰοσα σππηϊῖα απὰμπη Ὀἰ ασῖπια ΒΟΒΉΒΙ5 

ἃ Οὐδὲ ϑαυμαςὸν)] ΜΒ. ΒοαϊΪ. ὀδὲν ϑαυμα- 
τόν" φιοά, ορίπου, να] σαΐο τη 6} 15 68. 

Ὁ ᾿Ανάλωται] ΜΆ. Βοά!]. ἀνήλωται" ᾿τὰρΡ6- 
τ, Αὐάὶ Τ)ιοηιαην «ας ἐϑίγιίηι : ᾿Ανάλωσα 
καὶ ἀνάλωκα, ᾿Αττικοί" τὸ δὲ μετὰ αὐξήσεως ταῦ- 

τὰ λέγειν, οἷον ἀνήλωσα καὶ ἀνήλωκα, κοινόν. 
υοΐ νυϊκὺκ εἰϊατὰ Οἰγατηγπαίιοουιιπὶ τα- 
φομογατα ἀοοσοί. 

ο Ἡμᾶς} Βα ἸΟμ5 Εἰοιι. εἰ «ἡϊά. ῬοΥρο- 
γὰὯΠΊ ὑμᾶς. ΝοΒ 5ϑσυί βυτηϑ Μϑίμτη ΒΟΑΪ, 
οὐϊσηο5 ϑέορῆ. Ῥιειθιοῖ, οἵ Τ ΤΟΥ. 

ἃ ᾿Ανακεκομισμένοι εἰσὶν] ὅϊα τροίὰ ΜΞ. 
ΒΟΑΪ. εἴ ῬΥϊπλδυῖθο ποῖδο δ ἀϊἼΟΠ6 58. ΟἸΏΠ85. 
ἴῃ οἠ]αϊηπᾶ νογτὸ οἱ Ε]ογεηΐ. τ ροΥΓ ἀνακεν 
κομισμένα. ϑ6ᾷ ποιηΐποτῃ ἕοσὸ Ἰατοὶ, ρ8581- 
γδ ΤΟΥ δ᾽ πὶ πο: ἸΟη τα δοίϊναπι 8:06" 
παμιογὸ οΘομγϑηῖτο, ϑ’ο ΝΟβίου ἰρβαση μοα 
Δα ῃ θεῖ ρανεϊοϊρίαπι, ἀναδ, 110. 4. Ρ. 198, 
οαϊξ. Βέθρῃ. χωρία γὰρ ᾧκυν ἰσχυρὰ οἱ ΤῬάοχοι, 
ἐν οἷς κοὶ τὶ ἐπιτήδεια πάντα εἶχον ἀνακέκομισα 
μένοι ι 
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ἐξ φαρωιρεῖν, ἡμῖν δ᾽ αὐτοῖς ὡς πλεῖζα ὀχυρὼ ποιεῖσθαι" ἐὰν γὰρ 
“φαῦτα γένητωι, τὸ μέν ἐπιτήδεια πλείονα ἕξοσιν ὁπότεροι 
“ ἂν πλείω δύνωνται λαμξάνοντες ἀποτίθεσθαι, πολιορκήσονται 
“ δὲ ὁπότεροι; ἂν "ἥσσος ὦσι. Νῦν δ᾽ ἐδὲν διαφέρομεν τῶν ἐν 
“ἐ πελάγει πλεόντων" καὶ γὰρ ἐχεῖνο; πλέωσι μὲν ἀεὶ, τὸ δὲ 
“ἐς σεπσλευσμένον ἐδὲν οἰχειότερον τὸ ἀπλεύςε κοταλείσθσιν. 
“Ἦν δὲ φΦρόριωα ἡμῖν γένηται, ταῦτω δὴ τοῖς μὲν πολεμίοις 
“ ἀλλοτριώσει τὴν χώρον, ἡμῖν δὲ ἡ ὑπ᾿ εὐδίας μᾶλλον ἔφα: “ἐσάντα. Ὁ δὲ ἴσως ἂν τινες ὑμῶν φοξηθεῖεν, εἰ δεήσει πόῤῥω 
““ φῆς ἑαυτῶν φΦρθρεῖν, μηδὲ τῦτο ὀχνήσητε. Ἡμεῖς μὲν γὰρ, 
πο ἐπρίπερ ὡς οἴχοθεν ἀποδημϑμεν, “ φρϑορήσειν ὑμῖν ἀναδεχοΐ- 
“μεθα τὰ ἐγγύτατα χωρίω τῶν πολεμίων" ὑμεῖς δὲ " τὼ πρόςο- 
ἐρῶ ὑμῖν αὐτοῖς τῆς ᾿Ασσυρίας, ἐκεῖνο, χτᾶσθε χαὶ ἐργάζεσθε. 
“ Ἦν γὼρ ἡμεῖς τὸ πλησίον αὐτῶν δυνώμεθω φΦρορᾶντες σώ- 
“ δεσθαι, ἐν πολλῇ ὑμεῖς εἰρήνη, οἱ τὼ πρόσω αὐτῶν ἔχοντες; 

“ὁ ΔΙ ΠΘΓΘ φοηθηλι ἃς ΠΟ ἰσπιθὶ αυὰμιν Ρἰανίια πα}  ἤδηὶ δὶ τὰ ἢΠαί, 
“Ξ φοπημθαίίι5 πη) οὐ Πα ἰταγὶ βαηξ σΟρΙ 1», 41 πη) ΟὐΘ αι ΓΆΡΘΓΘ. σΟρ ΆΓη 
“ἐ ρὲ γθοθηάεγθ μοϊπουιηΐ : οἱ Ουβ  ἀϑθειητιν, αὶ Γαϑυῖηΐ οὰ αἰξογιίγβ ἸΠ(ΘΥΊΟΓ 65. 
“ 7απν νογὸ 11} [ἴου ΠῸ5 οἵ ἰῇ σταγὶ Ὠαν:ρηΐο5 αἰΒΟΥ ΠῚ Π15. δῖ  αΌΪΡΡ6 
“ἐ μανῖραηὶ }Π1| αυἱάθπι 5θπηρμοι, 566} ὨΪΠ1}Ὸ Ὠϊαρσὶβ μαγίθιῃ ηιαγὲδ )απὶ παν ρα- 
“τ πὶ 51:0] το τ πὶ το πηπιηξ, αυὰμι αι ᾿ρ 518 Θπανιρϑία ΠΟ οί. Αἷ 81 
“ὁ φᾳβίθ!α πο θἷ5 ἀοσοββογίηξ, Ὁ μοβεῖθιβ. ὁα. τορίομοπι ἀΙΘηδθιηΐῖ, ποθΊβησο 
“ἐ οχηηΐα πηαρὶς δυπὶ ἴῃ ἐγαη απ} ο. Θυοά νεγὸ ποηΏ}}}} νϑϑίγ τ ἰουίαβ5ο 
“ἐ τηϑευοτίηϊ, πὸ ῥγοόσι! ἃ ραίτῖο δοίο οο]]οσθηίαν ἴῃ ργϑο51 115, 14 μαϊπιπγὸ ν 5 
“ Του! ἀδη πὶ οϑέ, ΝΟ ϑηϊῃῃ 40] 515 φοιθ ἀομηο ρου συ πΔἢΐ65 Δι, 
“ς Ἰοξὰ ποὸβ ποϑβεῖϊδυβ ρέοχίπια οὐβίοαϊαγοβ ν 5. γοσΙ δηλ : νῸ5. Αβϑυγῖδα 
“ἐἸοοᾶ νοθβηϊοὶ Ππλἰπγὰ ροβϑιάθίο δὲ οο 6. Νδη 51 ἢο5 θὰ, αι ἃ ᾿μ515 
“ ῥῬσορθ δϑϑβιιηΐ, ἐυοῦὶ οὐϑίοαϊοπάο ροίθγιπλι5, αἰτᾷ νοβ ἴῃ ρᾶ66, 4] ἰοσἃ Ρο8- 

ἃ “Ἥσσυς] Μ9. Βοάϊ. μαθεΐ κρείττος" αιιοὰ 
αιπάθτα ἔδυτὶ ροίεϑέ, ὶ πολιορκήσονται οἰ ἱνὸ 
βυτηδίουν ; βίη ρϑϑϑϊνὸ, (ατιοά οὐ ΘίθρΠ8- 
Ὧ0 Ρο[ϊὰ8 ἐγβαο) (μῆς νυϊραίς Ἰοοίϊο οἵα- 
ὨΪΩΟ γαϊϊποπάα ἐμουϊ, 

Ὁ Ὕπ᾽ εὐδίας] ϑίΘΡΏΔη:18 βουϊθοῃπχη 
τηοηεΐ ἐπ᾿ εὐδίας. Ἐσαέτηαιι ἰεβές, σατηε- 
ΥΆΓΙῸ5 ἢ 800 νοΐ, ΘΧΘΙΊΡ]. ἰοσὶς ὑπεύδια. 
ΜΒ5, Βοάϊ!. ραυϊὸ αἰδίον αἴαυς οτίεσὶ {Ὀτ], 
ὑμῖν δὲ ἐπ᾿ εὐδίαν. ΑἹ ὨΌ]1]ὰ, ορίπου, οϑυ88 
οϑῖ, ΘΌΥ ἃ γοσορίὰ ᾿δοίίοπα, φαδη αἰ 0 η65 
ΘΟΠΒΔΡΙΠ ἢΐ οτηηθ8, 46 βο 9ο γ 15. 

οἱ Επείπερ ὡς) ΜΒ, ΒΟΔΙ. εἴπερ καὶ ὡς, δζα. 
ἡυοά τεσίίι5 ἐογβϑαῃ 6ϑί ; 5ἱ τηοδο εἴπερ ἰη- 
ΟΡ ΘΊΟΓΙΒ ἐπειδήπερ ψιιαποηιίάειη, (αυὰ ἀς 
γα να Βυάξυπι ρῥ, 991) οἱ ὡς ἀοοϊρία" 
ῬΓῸ ὕγως, α]οὸ 5865 ρογίϊου α 116 ἡποὶ ἢὺσ 
Δ ΠΟ ΘΠΕ1ΠῚ ἜΧΩ: «πο Βιορ) απ 5 
οὔαπι πος πὶ ἰοοο (οί μάτην πιοποί, 

ἡ Φρυρήσειν ὑμῶν, ἃς, 1 Του Ποίαγ[ιι5 τ. 6}- 

ἀοβὲ γγουϑὺβ, οἵ οοηΐγα ᾿ἰυου πὶ ΟΥΔΠ Ιλ 
ἤάδπι, 59.101: Φρερήσειν ἡμῖν ἀναδεχοίμεθα. 
Ηδὰά οχ ϑεγηϑνθυῖτα ἀοοίαχα 1] ΥἸΓΌΠΑ 
ἰοΐαϊ856, ἀναδέχομαι ὑμῖν ἰάδπι δι ὐγεθο 18 
6556, αυδὰ ΡΙαΠοΟ, γοοὶρὶο υοὐν8, Οἴσοτ. ΕἌΤΩ. 
10.17. δῖ. ΝΝοβίου ἰογασα Ῥαυ!ὸ ἰηΐτα, ἐγώ 
σοι ἀναδέχομαι, ὅ16. 

ο Τὰ πρόφορα, δ ο.] ἘΞΔΙΠΠ ΟΠ 685 «ἡ ἀ. εἰ ΕἸο- 

γοπῖ. ἀαηΐ τὰ προςόρια ὑμῖν αὐτοῖς τοῖς ᾽'Λσσυ- 

υίοις, ὅζο. ΟΔτηοΥαγ8, ἰθϑίο Κίορδηο, 
ΟΧ 8110 νοίιϑίο οσοάϊος δάἀϊεγί, ὑμεῖς δὲ τὰ 
πρυφόρια ὑμῖν αὐτοῖς" τῆς δὲ Συρίας ἐκεῖνα κτᾶσ- 

θε "ὼ, ἕχο. οἱ ἰμιο Πρ ῖξ, Πα γαηι οαμία αἰηιὸ 
οὐσμραία ἴοοα δια. ὅϑηὶ βιιργτὰ φυϊάθπ) 
Ρ. 270. ποίαν! πη, ΡΥῸ ᾿Ασσυρίων πῃ ΘΧΘΙ,- 
ΡΙαΥ 1.5 φ Π υϑάατὴ νοΐ, ϑουῖδὶ Σύρων. Αἱ- 
{π|6, πὐ ἀφ 41{|5 ἐαοσδιὴ Ἰοοἶβ, ραα]ὸ ᾿πήγὰ 
ἰοκί πηι ἐν τῇ Μηδίᾳ καὶ Σύρίᾳᾷ. 8ε4 ΜΒ, 
ΠΟΔ]. εἰ οἴμτθ5. τηϑ]ογοδβ ποία δα ΠΟ 68 
τυἹσαίωη Ἰσοοποιπ {ΠΟΥ 

4“Ῥ 
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“ βιοτεύσετε᾽ ὁ γὰρ, οἴμωι, δυνήσονται τῶν ἐγγὺς ἑωυτῶν ὄντων 
“ χωκῶν ἀμελῆντες τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιξ λεύειν." 
Ὡς δὲ ταῦτα ἐῤῥήθη, οἵ τε ἄλλοι σόντες ἀνιςάμενοι " συμ- 

προθυμήσεσθαι ταῦτ᾽ ἔφασαν, καὶ υαξάρης. Ταδάτας δὲ 
καὶ Τωξρύας καὶ τεῖχος αὐτῶν ἑχάτερος, ἢν ἐπιτρέψωσιν οἱ 
σύμμωχοι, τειχιεῖσθαι ἔφασων, ὥςτε χαὶ ταῦτω Φίλιω τοῖς 
συμμάχοις ὑπάρχειν. Ὁ ὃν ἸΚῦρος, ἐπεὶ ἑώρω πάντος ὥρο- 
θύμος ὄντας πράσσειν ὅσω ἔλεξε, τέλος ἔφη, Ἐὸ τοίνυν περαί- 
νειν βολόμεθω ὅσω " φωμὲν χρῆναι ποιεῖν, ὡς τάχιςω ἂν δέοι! 
γενέσθαι μηχωνὼς μὲν εἰς τὸ χωθωιρεῖν τοὺ τῶν πολεμίων τείχη, 
'φέχτονας δὲ εἰς τὸ ἡμῖν ὀχυρὰ πυργᾶσθωι. Ἔκ τότο ὑπέσχετο 
“μὲν Κυαξάρης μηχωνὴν αὐτὸς ποιησάμενος παρέξειν, ἄλλην 
δὲ Γαδάτας τε χαὶ ΤΤωξρύως, ἄλλην Τιγράνης" “ ἄλλην δὲ. 
αὐτὸς ὁ Κῦρος ἔφωτο πειρᾶσαι ποιήσασϑωι. Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ 
ἔδοξεν, ἐπορίζοντο μὲν μηχανοποιὸς, πωρεσκευάξοντο δ᾽ ἕχαςο: 
εἰς τὰς μηχωνὰς ὧν ἔδει" ἄνδρως δ᾽ ἐπέςησαν, οἱ ἐδόχδν ἐπιτη- 
δειότατοι εἴνω! ἀμφὶ τοῦτ᾽ ἔχειν. μ" , 

Κῦρος δ᾽, ἐπεὶ ἔγνω ὅτι διατριξὴ ἔξαι ἀμφὶ ταῦτω, ἐκάθισε 

(ς β᾽ήἠοτ5. ργόοαϊ Ὁ 0515 ἰὐδϑιξα, νἸοίΕ 1 6515: πθαμθ Θηΐπη, υἱ ἀΥ ΙΓΓΟΥ, π66- 
(( Ἰθοῖ!5 πη8 15 5101 ῬγΟΧΙ 15, Ἰη51 1 γὶ νΟὉ15 ΡγΟοὰΪ ΓΘ Π]οἵβ ροίθγαηϊ.᾽) 

Ἦμος υδὶ ἀϊεία Πιογιηΐ, οὐπη 4111} ΟΠΉ65 ΠΥ ηΐΟ5 ἴἢ ΟΡΘΓᾺΒ 5:15 δέ δέμεϊα 
ῬΓΟΙΊΡ(ΙΒ. 56. ΔΠΙΠΪ8 ΟΟἰϊαί"Ὸ5. ΔΘ δηΐ, {πὶ οἰϊαη Οὐυνάαχασθβ. ἋὉἀδααΐας 
νοχὸ εἴ (ΔΟὈΥγ 5 ΤΙ ΟΠ ΘΙ ἀΐδια 16 8586 δχϑίγιοίασοβ αἰθδηΐ, εἶ ψρραραος. 
6} 5. 5101 (Ἀσεγθηΐ 5061}: υἱ οἰἴίαπη 1188 506 115 θβϑϑϑθηΐξ δγηΐοθθ. ὔὗὐσιιβ ογρὺ, 
οἂπι ν]ἀογθῖ οἵη 65 ΔῃΪΠ}15 6556 ῬΓΟΠΙρτ5 δ δα ομληΐα αι ἀἰχίββοί ἔβοϊθπάα, 
ἰᾳηπ θη) αἰΐ, Θυδα 51 ρίαν ρογἤοθγθ, φαυδθοιησιθ αϊοϊηγι5 οοηἤοῖο πα 6556, 
νΟΪππλι15, ατιᾶ πη ῬΥΪΠ. ὰ τ Δ ΟΠ] Πἃ5 ΡΆΓΑΥΪ ΠΘΟΘ556 Θϑὲ ἃ ΠΊΓῸΒ Ποβίϊιπι (68- 
ΠΟ] 16 η605, οἱ ἔα ὈΓΟ5. 411 πη! ἤοπο5 ποῦΪβ δχοϊίθηῖ, “ὰπι νογὸ Οναχαγοβ 
ΤΟ] Δ ΠῚ 56. (ΑΓ οαἰαχιμ οἱ βυρροαϊζαίαγαμι ρο] ΠἸοἰτα5. δβὲ, αἰαὶ δα αΐαβ 
εἰ οὔγγαβ, ἃἰᾶπὶ ΤΊΡΥΔΠΘΒ : 8]Π18πὶ ΟΥΤΊΒ 'ρ56 σαγαίαγι ἢ 56. υἱὶ οσοπῆσογεί 
αἰθθαὶ. Ηΐ5 ἀθογθεῖβ, πο! Παγιιπὰ ΒΕΓ ΟΙΟΥ 5 σΟΠΠ ΓΘ θα ηΐ, δὲ Δα ραγαθαηΐ ᾿ 
ΒΙΠΡῸΪΠ ας δ ΤΠ ΟΠ πα5. ΓΘΟ ΘΓ ΘΠ ; ΠΟΠΠΏΠΟ5 διϊδηι ορογὶ ρυφ ἢ οἷθ- 
θαηΐ, αι δα πὼς οὐταηάα χπαχὶ πιὸ νΙἀθγθηΐαν 6556 ἸΔοηεὶ. ᾿ 

γειὰ. νοτὸ, ααδα απἰτηδανογίογοί θα δ'ηθ που ρϑυίδοίαην ποη τὶ, 60 

᾿ὰ]5 Ἰοοὶ [Δ οἰ65: «14. ΕἸογονῖ. εἰ Ϊιειμιοὶ, 
ΟΧΒΙθΘαΣ φαμὲν, χρῆναι ποιεῖν ὡς τάχιςα, ἃ 
ἂν δέοι γενέσθαι. ἐόν. ΔΙΙᾳ 6, φαμὲν, χρῇ 
ποιεῖν ὡς τάχιςα ἃ ἂν δέοι, ὅζο. 

α "Ἄλλην δὲ αὐτὸς, ὅτ. Ηϑης Ἰδοἰϊομαπὶ 
γοίθυθβ ΟΡ Εἰ 46 ποΐβ Θαἶ ΠΟΥ ΟΠ Π 69 
ΡΥξοβίαης. (ἰαμηιεγαγῖι, αοίοτο ϑέθρ απο 
ἴῃ 510 νι, ᾿ἰῦγο ἰηνυθηϊξ αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη 
δύο πειρᾶσθαι, 6. Τὴ Μϑίο Βοάὶϊ. σίίαν 

ἃ Συμπροθυμήσεσθαι)] Ὑοἰτιϑι1ὶ ἀπὸ 1 τ], 
ἘΕϊὰ. εἰ Ἑϊονοηὶ. δα ἰθθηΐὶ συμπροθυμήσεται, 

4105 οἱ Βιιάφοιι5 (ὐογηηεηί. μὰ. 627. Ξοοὺ- 
ἰι19 Θϑί, 5οά ρευρογαα; τ οὔθ οΐ Ἰο- 
αὐτὴ δάξθη 5. Οὐλ 15. οἰγοιτηβριοἰθητἱ Ρ61- 
βρ᾽σασπι οὐἰς. Ἰξθοϊὸ Βέθραμτι5. αἰ] 6 
ΟΧ δἰιοίογϊἰαΐο τοὶ. οοὐ. (αιΐθιις ἀοσραὶς 
Ν15. ΒοΑ].) δυμπροθυμήσεσθαι γοΒροϑιιουτιηΐ, 

Ὁ Φαμὲν χρῆναι, ὅτ 6.1 510 γΘ ΞΡ Οβυιϊηλι5 ΟΧ 
Μϑίο Βοάϊ. οἱ οὐϊίουο Βίορμδηϊ, βυῆτγα- 
Βααλ θτι95 νοίαϑιϊβ ΘΧ ΟΠΊρΡ αὐ θ5. παῖς οἱ 
(ΌΤΙ 6] ν ϑῖ5. [ἢ Δ 115 θυ ῖβ ΟΠ ἀΠὰ 65ὲ 

αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη δύο πειράσεσθαι ποιήσειν, 

ἘΠ ᾿πϊουργοῖθϑ φαϊάοτη ᾿ἰὰ Ἰοοῦτα γουΐαΩτ, 
αὐαϑὶ πειράσεσθαι 6  Ἰ55ΘῊΪ, 
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μὲν τὸ ςράτεύμω ἔνθω ᾧετο ὑγιεινότατον εἶνω; καὶ εὐπροςοδώ- 
σατον ὅσω ἔδε; προςχομίζεσιλοι" ὅσω τε ἐρυμνότητος Ὡροςεδεῖ- 
χο, ἐποιήσατο ὡς ἐν ἀσφαλεῖ οἱ ἀεὶ μένοντες εἶεν, εἴποτε χαὶ 
πρόσω τῇ ἰσχύϊ " ἀποςρατοπεδύσαωιντο. ἸΙρὸς δὲ τότοις, ἐρω- 
τῶν ὃς ᾧετο μάλιςα εἰδέναι τὴν χώραν, ὁπόθεν ἂν ὡς πλεῖςα. 
ὠφελοῖτο τὸ ςράτευμω, ἐξῆγεν ἀεὶ ἢ εἰς προνομῶς, ἅμα μὲν 
ὅπως ὁτιπλεῖσα λαμβάνοι τῇ ςρατιᾷῷ τὼ ἐπιτήδειο, ἅμα δ᾽ 
ὅπως μᾶλλον ὑγιαίνοιεν καὶ ἰσχύοιεν διωτονόμενοι ταῖς το- 
φείαις, ἅμο δ᾽ ὅτως ἐν τωῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὑπομιμνήο- 
χοιντο. Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐν τότοις ἦν' 

Ἔχ δὲ Βαξυλῶνος οἱ αὐτόμολοι χωὶ οἱ ὡλισχόμενοι ταῦτ᾽ 
ἔλεγον, ὅτι ὁ ᾿Ασσύριος οἴχοιτο ἐπὶ Λυδίας, " πολλὼ τάλαντα 
ἀργυρία χωὶ χρυσία ἄγων, καὶ ἄλλα χτήματα καὶ χόσμον 
σίωντοδαπόν. Ὃ μὲν ὃν ὄχλος τῶν ςρωτιωτῶν ὑπελάμβανεν 
ὡς ὑπεχτίθοιτο ἤδη τὼ χρήματα Φοξόμενος" ὁ δὲ Κῦρος, γιγ- 

ἴοοο οαϑέγα χηρίδίιιβ θϑί, ααθι ρυίαραΐ 58] υἸλυἢ 6856, οἱ ΡΙορίθυ 11|ἃ 
4856 αάνθῃϊ ορογίογοί, ἀσοθβϑὰ [Δ ΟΠ] πππτ : εἴ ααςθοιπαας πηπμηϊ το π6 δά ιιο 
ἡπαϊρεθαπΐ, δὲς ρουβοϊθραΐῖ, οἱ ἀπον!β ἰθηρογα αυΐ γοπιδηθυθηΐ, ἴῃ ταῖο Θββθηΐ," 
ἀυδπην 5 οὐτὴ δα γοἱξίϊ8 ΚΟΌΟΓΘ Ὁ] μΔ 0 ο8 5115 ποῖ! ἰοηρ]ὰς ἦρδο οὐἴεογὶ- 
γμ6 αὖ 118 ἀὈϑοράογθηί. τω ιθγθὰ, ᾿πίΘΥΓΟρΡᾺ 5 605, Π1105 ΓΘΡΊΟΠΘΠΙ πιαχὶηχὸ 
οορηϊΐδιι Ὠάθογα ραυΐζαθαΐ, αυῖθιι5 6Χχ ἰοοὶβ δχϑγοϊτιιβ. ] αυ] πγατη Ομ Οἰ πη ἢ} 
σΆΡΟΙΘ μΡοϑβϑβϑί, 8408 56:3 ρει ραβραϊαίαπι Θαἀαχιΐ, {π|πὴ τιῦ Γ05. ΘΧΘΓΟΙ ΤῸ πθοοϑϑας 
τἶαβ τηαχὶπηᾶ οορὶᾷ ραγαΓοί, τὰτὰ τ γθοϊ 5 να] ογθηΐ οἵ γοθιιβϊ θββθηΐ, {ἘΠ Υ]- 
Ὅμπ8 Θχογοϊζαι, ἰατη δἰϊαπη αὐ ᾿πίου ἀπσθηάιπ) ΟΥ̓ 5 Βαυν  Παϊ ΓΘΟοΥ ἀδΥΘΠΓΥ, 
Ἦ!5 ἴῃ γερυβ Ουτιβ ογαΐ οσομραΐιδ : ᾿ 

ἘΞ Βαργίοπθ νογὸ ἰγαηβίμρο οἵ οαρίνν! παγγαραηΐ, Αββϑυγιπι τη] α δυτὶ 
ἀὐροηί406 (α]οηΐα 56 οι ἔδυθηΐθπι ορύβαμθ 8115 οἵ Ομ ηἿβ ρΌΠΘΥΙΒ ΟΥΠδΠΊΘηΐδ, 
ἴῃ Τιγάϊατα 6586 ῥτοίδοίαμη. (πη ΟΌγΘ ΠῚ τἢ Πἰππὶ νυ] σι ΒΡ σα ἴα, 
αὐάᾳποίαπη τπηθίιι ᾿ὰπὶ ρΘοιηα5 οἴμι αἰϊδϊ ἱπιροπεπαας ον γορίοη δι οἴάγα 
φχρογίβϑβο : Οὐχ νογὸ, 41 Ποηηΐποηι ἰη 6] Πρ ες οἂ (6 σαμιβᾶ ἀἸβο ββῖββθ, 

ἃ. ᾿Αποςρατοπεδεύσαιντο] ΜΆ. ΒοάΪ. ἀαΐ 
ἀποφρατοπεδεύοσιντο. (Οαπιεταγϊα ἸἸΌΘΥ ναίιι8 
ἀποςρατοπεδεύοιτο, αοα ἀδ Ογτο ἱπίο Πρ θη- 
ἄστη 51. Νδο τηδὶὸ ᾳυϊάθδχη, 5ο[Ϊ6 ργοσδάεδί 
Ἰοοὶ βεπίθηϊίία, 51. σὕτῃ ἢΠ|0 ἀδίϊνο τῇ ἰσχύϊ 
Β θαυ ἀϊαβ, υἱἱ τηοηυϊί οἰἱπὶ ϑιΘρὨδηι8, 
ἅμα γοὶ σύν. 

Ὁ ΕἸς προνομὰς,} «Π]ά. εἰ ΕἸογεηῖ. οἀἸζῖοη 65 
ἩΔΌΘΩΐ ἀεὶ προςνομάς" Βυιάδοιι5 οἴίατη Οὐσηι- 
παδη. μεν τησίαίϊδ, ρα] γα, ΠΟ ἢ ΘΙΏΘ- 
ἀαίδ, ἴ πογίρίαγα, ἰορὶς ἐξῆγεν ἀεὶ πρὸς 
νομάς. ἴρ86 δήθ ᾿ἰθ6η9 δϑοὰί8. Β01Ὲ 
Ἰοοϊοπο Μϑ Βοάϊ. οἱ εὐϊ[οητιιτὰ ϑέερίι. 
1,ἐψποὶ. εἰ Εἰοπ. ρυβοτίϊτη οὗτη προνομὴ 
5. νοχ ἀρὰ Νοβίγιτη 10] ἀδυγραία, 
᾿λναδ, ε΄. Ὁ. 203, οἀϊί, ϑίερῃ, ἀλλὰ μοὶ δοκεῖ 
σὺν προνομαῖς λαυδάνειν τὰ ἐπιτέδεια. ἕχο, Ἔ))- 

λην. ἅ, Ὁ. 253. ᾽Αγις ἐκ τῆς Δεκελείας προνομὴν 
ποιούμενος, ὅζο. οἱ ο͵υδάθτη Ηἱ!δβἴοχ. δ΄. Ρ. 
279. προνομὰς δὲ ποιούμενοι, ὅτ. 

ὁ Πολλὰ τάλαντα, 8.0.1 Αριᾷ γείογ65 Τὰ- 
Ιεπίυτῃ Γαἰΐ τ]! ρ]οκ. Βαθγ]οπί τη, διιο- 
ἴοτε ΜΠ αηο ΗϊΪϑβί, Υ. 1. 1 ὁ. 22. ναϊαϊ 72 
“ηυὔηα8 «ἢ ἶτα8. 6 οεοῖθυϊβ Θοηβ1}16 «ἱμί, 
Ῥοϊ!. 11}. ἴκ. 6. 6, Ῥζαδον. ἀδ δηί1ᾳ. πυτη. 1. 
᾿ϊ, 6. 18, Βτγογθιυ. ἀ6 Ῥομπᾶ. ὁ. 4. 65. 1"}- 
8ϑεη δον. ἀς Ῥοπά, οἵ τηθη5. ϑεοί, 1. ο. 4. 
Νοίαϊ δυΐοιῃ 7. ῬΟΙΠαχ, Ιοοο τὰ Δάἀρο!]αίο, 
ἩτηοΥΐ ἰθιηρογο χηϊηἰ λιτὰ (1586 (ΔΘ πὶ 
γί οσθιη : ἰά αυοά γε] οχ ρυφοιη 18 Πα ἀονιπὶ 
4ὰα ἀρ οὐτὰ Πίαα, ψ', ροῃμαπίαγ, ἰηΐοὶ- 
τἰϊρὶ ροίοϑί. Τογίίο θηΐμα ρορίἑην 1.6 068, 
φαυστίο ἀπο αὐτὶ (αἸφηίδ. 
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᾿γῴσχων ὅτι ΟἸχοιτο συφήσων εἰ τὶ δύνωιτο " ἀντίπαλον ἑαυτῷ, 
ἀντιπαρεσχευάζετο ἐῤῥωμένως, ὡς μάχης ἔτι δεῆσον᾽ χαὶ 
ἐξεπίμλω μὲν τὸ τῶν Περσῶν ἱππικὸν, τὸς μὲν ἐκ τῶν αἰχμω- 
λώτων, τὸς δέ τινῶς χαὶ παρὼ τῶν φίλων λαμξάνων ἵππες᾽ 
γαῦτω γὰρ πωρὼ πάντων ἐδέχετο, καὶ ἀπεωθεῖτο ἐδὲν, ὅτε 
εἴ τις ὅπλον ἐδίδα καλὸν, ὅτε ἵππον. Κατεσκχευάξετο δὲ χαὶ 
ἅρμωταω ἔχ τε τῶν αἰχμωλώτων ἁρμάτων, καὶ ἄλλοθεν ὁπό- 
θεν δύνωιτο. Καὶ τὴν μὲν " Τρωϊχὴν διφρείων ὥρόσϑεν ὅσαν. 
χαὶ τὴν ΚΚυνηροίων ἔτι νῦν ὅσαν ἁρματηλασίων “ χωτέλυσε᾽ 
τὸν γὼρ πρόσϑεν χρόνον καὶ οἱ ἐν τῇ Μηδίῳ χωὶ Συρίᾳ χαὶ 
᾿Αραξίᾳ καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίῳ τοῖς ἅρμασιν ὅτως ἐχρῶν- 
σΌὉ ὥςτερ νῦν οἱ Ἰζυρηνωῖοι. ᾿Εδοξε δ᾽ αὐτῷ, ὃ χράτιςον εἰκὸς 
ἦν εἶναι τῆς δυνώμεως, ὄντων τῶν βελτίζων ἐπὶ τοῖς ἅρμασι. 
ἄσϑτο ἐν ἀκχροξζολιςῶν μέρει εἶνωι, καὶ εἰς τὸ χρατεῖν “ ἐδὲν 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

τὶ 51 απ ᾿οϑϑοῖ δ νουβαγ τη 510] τηαηιτὴ σοηῇαγαί, οἱ ἱρ56 Ὀγϑοβθηϊὶ 56 
ΔΏΪΠΔΟ Ραγαθαῖ, ἰα Πατιδπὶ ᾿γϑ απ δάδιιο ἱπϑιιηάιπι Θϑβϑῖ : Θχρ]οραὶ αυοαυδ 
Ῥουβάγαπι δαυϊζαίιπι, ραγιμη ἃ οἀρεν!5, ραγίπι Ὁ ἀπη οὶβ Ἀσσορεϊβ δαμὶβ : 
ΠΔΠῚ Πέθο 80 ΟΠ ηἶδι15 ἀσοὶρ᾽οὈαΐ, Ὠθαιθ το] οϊθναϊ δογῆι ἀἸ ἀΠτΙΆμ, 5ῖνα. 
αυΐρ ἀὐγπᾶ ἐρεῖ οἱδρδηία ἀαγεῖ, 5θι δασπτη. Ῥγϑοϊογθὰ οαντοβ ρᾶταθαΐϊ οὐμῃ 

“46 115 ο5 σορογϑῖ, τὰπὰ ἀπαδουηαῦδ μοΐογαί, Α΄ ουγγαιϊπὶ πάθη γαίϊο- 
ΠΟΠῚ ΒΌΡΘΥΟΥΪ ᾿Θρου ΤΊ ΓΟΙ 85 υϑτα τ Π), δὲ ἀυγ σαι οποτη, ααᾷ ποηΐδαιο Ον- 
χη οἱ αὐαηζαγ, ΕΠ} οέ αὐγοραυϊέ : ΤδΥ ΒΕ ΓΟ] τορογα Μδαὶ εἰ ϑ'υυὶ 
οἵ ΑὙαΠ65 δἴ οπΊηῈ5. ΑΒ 811|οἱ σαγΓΙθι15 δῖ 6 το δηταν αὐ ππὴς Οὐτθηδϑοὶ. Ἐχ- 
ἰδ πηαν αὐΐοηλ Ογρῖίδ, ραγίθηη χουο 5. ΘΠ ΠΌΔ ἢ} 6556 Ὀγςβίδη ςβἰ πηι 
510 ψϑυβ: Π}116, οὐπη ἐγ Ι55Ι ΠῚ χει 5ϊηξ Τὴ συΥΤΙ 15, νδ τ Π νἸΘΟΥῚ ΘΧΡΪΘΓΘ, 

ἃ ᾿Αντίπαλον ἑαυτῷ,} δῖ. ἐχ Μϑίο Βοαὶ!. 
γδιϊταϊτη 5, δα ριμαηΐο δίθρμδηο. ἴῃ 
ΔἸΌΣῚ5. δαΐθσῃ ἢδοίθηϊι5 δα 1115 1τὰ ἸΟ ΕΊΣ δὲ 
ἀἰβπραϊαν Ἰοοι5 ἀντίπαλον, ἑαυτὸν ἀν- 
τιπαρεσκευάζετο, ὅξο. Ὑοοὶ αἰιΐθτῃ ἀντίπαλος 
ἀοἰναχῃ 1 ἀθπὶ δυρτα ραυ]ὸ Δα] χὶν Αὐο- 
ἴου : “Ορῶ γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλες πρυςιάντας, ὅτ, 
ΟὕΤΩΟΧ ἰηἶγα : ταῦτα ἀντίπαλα ἡμῖν προςιόντα. 

ῬοΥΥῸ (ἀἑαὐγὲοϊι5. εἴϊδτη Θχ Ὑδίιϑεϊβ 518 
ΘΧΘΙΩΡ αυθι1.5 δάϊίογί ἑαυτῷ. 

Ὁ Τρωϊκὴν διφρείαν, δ: 6.7] ΑΡᾳὰ γείθῦθ8 
ἀΌΡΙΟΧ οταΐ ρα ρηδηαὶ γαΐϊο, φοὐϊθ5 ουσυῖ- 
18 Ὀσϑδὶῖα σογαχηϊ ἰθαηΐ : ἀηδ νϑι β 58ὶ- 
γῆ8, ἀλτη Νοβίοσ. δά ροι αὶ Ὑγρωϊκὴν, φιδά 
501}. ἰδ ρου 8 Ττγο]δοΐβ (πουὶξ υιϑιίαΐα ; 
αἰἷϊα γοσδμίίοτ, αᾶπὶ δά ροἸ αὶ Κυρηναίων, 
ααὸ ΟΥτγδηδῖοὶβ τοοορία οϑβοῖ. Οὑγοηαῦ- 
δαῖτα, ΘΠ ΟΡΙπαϊαΣ 6886 ϑολεεγιβ, αυο 
Βαθερὰξ Ῥυξηδίογεβ ρεγρείιὸ ἰηβιβίθηξοβ, 
οὐτγῖθυϑ: Ὑγολαύναιι νοσὸ, 1:5 ἀδ δι} 6 85, 
οὗτα Ρυξπδηάατῃ δβϑεῖ,, Ηδηο ἴῃ το ηὶ 
υἱῶρ οἷς Ἡδηιον. Τ|, λέ νυ. 91. οὲ ςοα. ἰἰδἣν 

1]. π.ν. 420, 427. Οδπὰ5 Ποο πἰγυτηᾳις 
ΒΒ ΟὙΤ5Β ΟὟ τϑῖϊοποβ ἃ ΧΟΠΌΡΟηΐε 
ἴῸΧ δἀϊαίαβ. Ἐπιβιὰβ ἀθ ἴοοο ἢοὸ εδἷ ξο- 
ΟαζΌΥΟ βίας γα 1110, αθὶ ἀθ ουγγϊθβ δρίξιν 
[αϊοαΐῖῖς, ΟἹ]. ϑελεβενιδ ἀθ6 τὸ υϑῃϊο. 0. ἢ}. 
ο. 15. ἃ 40 τϑῦὴ ἴῃ ποβίγατη σὰ Τογὶπέ 
ὨΔῸΒΙ 5. 

ὁ Κατέλυσεὶ Ἐπαάδτη ᾿ς δϑὶ νου ἢυ)αβ. 
ποίϊο, ἴα! ρᾷ φυδτ Μαίϊ. νυ. 17. οὐ ποῖ, 
Γπητηϑυῖτὸ ἐσίν Οαρεῖνι5 βρίοῖϊορ. δὰ Ἰσοα 
ααθάθτῃη Ν. ᾿. καταλῦσαι νόμον ῬῈΣ ἘΠ- 
Ὀγαϊβυη πὶ ἀἰοὶ αὐξαχηᾶββο νἱἀθίονῦ : Φαδη- 
νἱβ δηὶπὶ τοβροηδδαξς Ῥηγαβὶ ΕἸ ΘΟΥΘΟσ πὶ 
ΠΣ τῶ, Ὥοη ἴαπίθὴ Οτγεθοϊὰ 8 δέω 
ΘχυΪϊϑί. 

ἃ Τῦτο ἐν ἀκροβολιςῶν, ὅς 6.1 6 Ἡ ρῖ: Νὸ5- 
ἴοΥ 608, αὶ ἴοϊὰ βοϊὰπῃ ογαϊβογιῃξ, πθὸ ἀ6 
Θαγ 5. ἴῃ Οἰξογϊ 8. δὲ ργαν 5 ΘΟΥΔΙ ΘὮ 
ἀεοξοθπάθγυμε. ἴῃ ἰαυοὶ Πἰἰνεῖ5. ἰδρίξασ- 
τῦτο μὴ ἐν, ο. Βα ποραιοηὶ ἰδέ ἸΟσὰΝ 
Ὠὶσ οπιπῖπο ΔῈ} 15 6ϑέ. 

ρ Οὐδὲν μένα αἴἰρ οχ δάθ ΜϑῈ Βοήϊ. 



ἀν 

99 
μέγω μέρος συμξάλλεσγαι. ᾿Αρματαὰ γὼρ ἐξ χῆνα τὸς 
μὲν μωχομένος παρέχεται τριωκοσίος, ἵπποις δ᾽ ὅτοι χρῶν- 
σαὶ διακοσίοις καὶ χιλίοις᾽ ἡνίοχοι δ᾽ αὐτοῖς εἶσι μὲν, ὡς εἰκὸς, 
οἷς μάλιςω πιξεύοσιν " οἱ βέλτιςοι, εἰς τριοκοσίες᾽ ὅτοι δέ εἰσιν 
δὲ ὁδ᾽ ὁτιῶν τὸς πολεμίες βλάπτοσι. 'Γαύτην μὲν ἂν τὴν δὲ- 
φρείαν χατέλυσεν" " ὠντὶ δὲ τότο πολεμιςήριο, χατεσχεύασεν 
ἅρματα τροχοῖς τε ἰσχυροῖς, ὡς μὴ ῥᾳδίως συντρίξηται, ἄξοσί 
τε μακροῖς" “ ἧττον γὰρ ἀνατρέπεται πάντα τὼ λατέα" τὸν δὲ 
δίφρον τοῖς ἡνιόχοις ἐποίησεν, ὥςπερ πύργον, ἰσχυρῶν ξύλων" 
ὕψος δὲ τότων " ἐξὶ μέχρι τῶν ἀγχώνων, ὡς δύνωνται ἡνιοχεῖσ- 
θαι " οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τὸς δ᾽ ἡνιόχος ἐθωραάκισε πάντα 
πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν. "Ἰροςέθηχε δὲ χωὶ δρέποανω σ᾽δήρεω ὡς 

ΚΥΡΟῪ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς΄. 

Ὡδαὰδ τπηᾶρηιπ αἰϊασοα δα νἱοϊογαηὶ τηοπηθηΐαπι δάΐουτθ. Νίϑῃμ ἰγθοθηίὶ 
συγ Ρυρῃαηΐοα. αὐϊάδιη βυρρεαϊϊαπί ἰγθοθπίοβ, θα ]5 ἢὶ τ 1}16 ἀμοθπί!5 
αἰαπίαγ ἢ 15 ργειογεὰ αὐτῖσοο βαηΐ, υἱὶ ΤΥ 6ϑί, αυϊθι5 ἐΠΠὲ ορείπιϊ ἐπὶ Θαογοξιο 
τααχϊ πιὸ πἀπηΐ, αα ἱτεσθηΐοβ : αἵ ἢὶ βυπΐ ἢ 401 ἢ] ργοσβυβ ποδία ἀθίτ!- 
γηρηξὶ δἀϊοσγαηί, Ηδης ἰρίτυν συτγαυμῃ αἀσοπαογιίηι τα! ΘΠ 5... ᾿χό- 
αὰ6 δᾶ 6110 ἀρίοβ ουσγιβ ἰηβίγιχι, οἱ γοῖ5 ἤγγηΐβ, αἱ ἠὸ (οὐ σομαπηηιιο- 
τϑηΐατ, οἵ αχῖθυβ ἰοηρὶβ : αρρῈ τηϊπἂβ ον βοϊθηΐ ομμηΐα απ ἰδία βιιηΐ: 
56}]4π νεγὸ δυγίρ᾽5 βίγαχι., νϑίατ (ΌΥΥῚΠ., 6Χ ΠΙΡῊΪ5 γπῚ5 9 δίαιθ παγὰμ δοῖ- 
ἴαγμηι αἰταο ἀϑαὰθ δὰ αμγίσ οὐδθϊΐος. ρογεϊηροδαΐ, αἱ Θατ} βαργα 56 ]]ὰς 
Παθθηΐβ γορὶ ροββθηΐ ἢ δυγίραβ νογὸ ἤρβο8 ἰοΐῖοβ, θχσθρί!5 οου 15, ̓ου οἷβ ἃσιηδ- 
γυἱς, Ργρφιογθὰ ἔα ]σο5 ἔεγγεαβ ἀυδπι θυ συ ἠζογαμη δὰ ἀχὸβ 80 υἱγᾶσμο το- 

(οαπὰ απο δαὐγίεϊτὶ νεῖ. ΘΧΘταΡ]. ΘΟ ΒΘ ςἰ- 
ἘΣ) ΓΒ Ου ὈΘΏΔΌΤΩ ΘΌΓΑΥ ΓΩῸΒ ; οὑτα ὈΓῈ5 
ἰρρεγοίασ ἐδὲ μέγα, ὅο. ἸΝΗοδβίγασα ὑϑγῸ 
Ἰεοξοποτα νυϊραΐα ἢυϊο Ὀγθ δ πάδζη υἱ- 
ἀογαπέ ΒΚ ορἢδηῈ}8 οἱ Μυγοία8. 

ἃ Ὀἱ βέλτιςοι, εἰς, δ.0.1] ϑίορῃδηυβ ἀδΐ 
οἱ βέλχτιςοι, ἄλλοι δὲ, ὅζο. Ὧ66 Αἰογ ΜΕ. 
Βοά!. 1,5 ποϊανῖα8, οἱ βέλτιςοι, ἄλλοι δὴ, ὅς 6. 
ΝΒ Β6οῦ βυτηι}8 δά! 065 Ε ον. «Π]ά. εἰ 
ἙίοΥ. Βίορ δὴ δἄάδη, ἄλλοι δὲ, Βυροῖγα- 
ΟΆΠ68 6886 ἑαίοίαγ, δάᾳι6 ἰάοτη ἀο]οηᾶδ, 
σορηβυϊ Μαυγοία8, Ἐθοίέ. 

Ὁ Αντὶ δὲ τότυ, ὅχ6.} Τά ὨδτΩΡα ροΟυ γα 
ξαϊξ, φαοὰ Ηἰ συγ ἅΧ65 Ὠδογθηΐ Ἰοηρὶ- 
οΥδβ, εἴ τοΐδ8 ἤγχωίουεθ, φυᾶση Ὀἱξ αὐΐ 
μους ἡ εἷς 5 οοϊηηῦπεβ. Πα ἀυοαὰς 8η1- 
τηϑἀγουίεπἀυτη 6βί, αὐτί σατα 50] τὴ, ὨᾺ 
ἐμὸν δ ο κρα αν: ̓ΠΒΌΡΘΓΥ 816 61, ΠῸ8 σΟἢ- 

: ΘΟΓΓῸΒ; ἤος Θηἰπὶ ΚΘ ηοτο 40ϊ6- 
ηυϊά εὔῖεί ἀφϑεραί, ἰά εἰποίοπάιιπι οταΐ, 
Ὥρη ῬΘΥ Βοτηίῃε8, θεὰ συγγιι5 ἴρ5058 (Ἀ]οὶ- 
Ὅ185 ἀγτηθίοβ, 

ο Ἅττον ἀνατρέπεται, δι. Μυτγοίυ8 
Ὠσίαΐ ἴἢ δ ὁ 8 με ἰδεῖ. ἧττον ἂν ἀνα- 
τρέποιτο. ΜΆ, Βοάϊ, ραυϊὸ αἰϊίου, ἦσσον 

. γὰρ ὧν ἀνατρέπηται. 56α ἃ Ἰδοίΐοπο νυ]ροίδ 
τ πίγη ἃ τρορσροηδητη σρηθρο 

ἃ Ἐς μέχρι τῶν, ὅζο.} Ῥ]ιβϊοῖρἧιι5 Ἰα ῖσ5 6 
νἱἀθίαν μέχρι ἀγκώνων πέντε. Αἱ γαοίιι5 
Ἰοοῦχμα οϑοίοσὶ ᾿ἰργὶ Ἔχ ϊθθηΐ; ἴῃ ααΐϊθτις 
πέντε ἸΠὰὰ ΠΟ οομηραγοῖ. Εὐ γογὸ ἤη8 
58861155 (λοίξ5 βαηΐ «ἰδ, γοϊα η 85, ἂς ὑηἀε- 
4αδ6Ὰ6 οἰδιι555, 1 4 ΟαΙΙΘ ΟἸΥΤῚ8 απ γδρο- 
Ὀδηΐ, ἐμογϑοῖθυβ σαϊοίϑαιθ πλπιη"}, αΓ α]ϊὰ 
ΘΟΥΜ ΡῬΔΥ8 γὈΪπουϊθυ5 Ῥαΐογεῖ ; αἰσιιο 
ϑάθο οὐ δίβίθηϊϊ αιϑονὶ8 ἱτηριιηὃ ρΌΒΘ6Ὴ! 
ΡΟΥΓΓΙΏΡΘΓΘ. 

6 Οἱ ἵπποι ὑπὲρ, ὅ26.} πῃ ΠΟΥ18. ΠΟηΠΠ]15 
Ἰ6ΡῚ ΓΙ οἱ ἔπποι ὑπὸ τῶν, ἕο. Νο5 Μϑδίαπηι 
Βοάϊ. ϑέερίι. 1,εὐοῖ. οἱ γε ιϑίαβ δα! οη 65 
ΒΘΟΌΓΙ ΒΌΓΙΊ5. 

{ Προςέθηκε δὲ αὶ, ὅ.0.7ὺ Ἡδοΐοηβϑ Πἰγηὶ- 
τα θα] ἰηογτημόθαιθ ογϑηΐ Ῥϑυβαγιιη) 
ΟὈΣΤῸΒ ; 40.165 «ἤγγίατιι8 Τοῖς. Ρ. 9 ψιλὰ 
ἅρματα γοσαΐ : 40 ἴῃ ἰσοο Οἵ Ὠοτ ἰδ (1) 
Ῥουβιοοσαμα ΘΟ χη τηϑυηϊηϊΐ, βίη ἀυρῖο 
τοϑροχὶ δά Ποο ἰηδηςαΐατη Ογτὶ, ο᾽ύδαιο 
ἅρματα δρεπανηφόρα ΟΡΡΟΒυὶΐ ψιλοῖς, οἱ ἢο 
Τροϊκὰ, 11 Περσικὰ γοσανῖζ, ΑΔΗΘΙ ΤΩ 
αὐΐοη ἀρυά Ῥοῦϑὰβ αἰϊόβα!θ αὐοβάδῃι 
᾿Αβἴ8: ἰῃσοϊαθ Ουτγὰβ ρυίγηνϑ γϑίου τη ἱπη- 
ταυΐδυὶιξ γϑῃϊουϊογαπι Ὀ6]ΠἸΟΟΥ ΠῚ (ὈΥΤΩΘΠ, 
ουτγγύβαιο (α] σαΐοβ ἱπϑυ ποτέ; ἰαϊάθη πα 
Τλοι]ὰ φυϊβαιιαπὶ αἰ χουϊξ, 418 συγ τη βίο 



ΜῊΝ 

᾿ ἵᾷ 
900 ᾿ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ , 

διπήχεα πρὸς τὸς ἄξονας, ἔνθεν χαὶ ἔνθεν τῶν τροχῶν, καὶ ἄλ- 
λῶ χάτω ὑπὸ τῷ ἄξονι εἰς γῆν βλέποντα, ὡς ἐμξαλόντων εἰς 
σὸς ἐναντίος τοῖς ἅρμωσιν. Ὥς δὲ τότε Κῦρος ταῦτα χατεσ- 
χεύωσεν, " ὅτως ἔτι καὶ νῦν τοῖς ἅρμασι χρῶνται χωὶ οἱ ἐν τῇ 

᾿ βασιλέως χώρῳ. Ἤσαν δὲ αὐτῷ χωὶ χάμηλοι πολλαὶ παρά 
σε τῶν Φίλων συνειλεγμένοι κωὶ αἰχμάλωτοι πᾶσαι συνηθροισ- 
μένωι. Καὶ ξαῦταω μὲν ὕτως ἐπεραίνετο" 

» Βολόμενος δέ τινῶ χατάσχοπον πέμψαι ἐπὶ Λυδίας, χαὶ μενος μ ; 
μαθεῖν ὅ,τι πράσσει ὁ ᾿Ασσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος εἶναι 
᾿Αράσπως " ἐλθεῖν ἔπὶ τὅτο, ὁ φυλάττων τὴν χωλὴν γυναῖχα. 
Συνεςεςήχει γὰρ τῷ ᾿Αράσπῳ τοιάδε" ληφθεὶς ἔρωτι τῆς γυ- 
νωικὸς, ἠνωγχάσθη προςενεγκεῖν λόγος αὐτῇ περὶ συνδσίας. 
Ἢ δὲ ἀπέφησε μὲν, χαὶ ἦν πιςὴ τῷ ἀνδρὶ, καίπερ ἀπόντι 
(ἐφίλει, γὼρ αὐτὸν ἰσχυρῶς) ὁ μέντοι κατηγόρησε τῷ ᾿Αράσωε 

᾿ τὰ 
Φ 

[ἀγύχη ρᾶγία αἀροβαϊί, οἱ 8|185 1π[γὰ 50} ἄχθη, αι ἐθυτατα Γοβρ  σθγθηΐ : ἴδη- 
αὐδι ἢ5 ἴῃ δάνθυβοβ ΘΠ ΟΣ θῈ}5 ̓ ηρθίυμη ἰαοίατῖ5. Αἰἴααθδ υἱ γτγιβ 1ὰ 
τα ροΥῖβ μδοο ἰπϑί ταί, 5ῖς δα πᾶς ἰθηηροβίαϊθ σανγῖθαβ ἤΐδοθ υἱππίαν ἰἱ 
«ἱ γορὶβ ἴῃ αἰίοπα ἀοσυηῖ. Πθεθαΐ οἰϊαπλ ρογπν ας σα πιθῖοβ τὴ Ὁ 
ὉΠ 1οἷ5 οΟἰ οἴ, ἰαγη ΟΠ 65 ἐΐΐα8, αι σαρίεθ πθγαπέ, οοηρτεσαίαβ. Εἴ δος 
αὐϊάοθμι ᾿ἰὰ μεγαρθθδηΐαγ : 

Οὐπι αὐΐοπι ἰῃ γαϊδμη βρθουϊαίογοιη ααθπάδηι τηἰἐθγο νϑ]θί, ας χυϊὰ 
ΤΟΥ ΑΒΒΥΤΙΙ5 ἀρθγοί σΟρΏΟΒΟΘΓΟ, ν]5115 δἱ {Ἰ Ἰἀοηθιιβ, αὶ οὸ ἤδης δή γδπὶ 
ῬτΟβοϊβοθγοίυγ, {115 ΓΟ πη 88 ἐσθηῖη 8 οἰιβῖοβ, Ασαθραβ. Νὴ παὶς Ασαβρεθ 
Πα] υβηηοαϊ αὐ άδηη δνθηθαΐ ς αὐ ΤΠ ΙΟΥΪβ 6718. ἉΡΊΟΥΘ σαρίιμ5 Θϑϑοῖ, οθδ0- 
(5 δδὲ φαῖὰ δήρϑιαγο ἀθ σοῃϑιθίμαϊηθ. ΑἹ ποραθαΐ {4 αυϊάθημ, νἱγόαιθ 
8μ0 ἢ ογαΐ, ἰὰ πηθίβ: ἀθθβϑθῖ : (αα]ρ 06 νθῃθιθηΐου δι ἃπιαθαῖ) ΠΟη [ΠΊΘΙ 

γαπι οδίοσοβ δρυα οὐἱθη 5. ῬΡΟΡΌΪΟ8. Ργ]- 
γηὰ8 οχ ϊοσὶξ δοΐου, δὰϊ 410 ἰΘΙ ΡΟΥΘ 605 
ΘΟὨΠοΙϊΘηὶ γαΐΐο ρυϊμγᾶγα ἔπαθε Ἰηνθηΐα. 
ΝΠ, γοίογθηΐο 1) οάονο 510. 110. 11. Ρ. 91. 
ΕΠ ΒΥ ΟαἹ ουλγὰβ. Πα αϊ. 5.64 οχηηΐηο 
ἐγαβίτὰ οϑὲ ΟἹ. ϑομοβενιδ, 4 (ἀε γὲ υεἰιῖα. 
ἢ}. 11. ρᾶξ. 193.) ΝΙηὶ δηΐθ [θιροχα, 
ἰ.165 ἀρὰ ΟΠδηδηςθοβ. [8886 ΘΟσΓ 8. 6Χ 
ΤΟ ΏΘΉ 18. ΒΔ ΟΣ 8. 56 ἀθρυθῃθηα 588 Ρὰ- 
ἰαϊ. Νὰ ἤδαᾷὰθ ἴῃ 1ἴ8, αι δάρεἰαΐ, 
Ἰοοῖβ, Ὥσααθ δἰ], ορίμοι, ἀϑαθδηι ϑουὶρ- 
στὰ ἰδ]οῖα) ὃχ οὐγτῖθιι5 δι Τὴ 
τρϑιηϊηϊέ : δά ρο]]αΐ δαΐθιῃ “πὰ. 1. 19. οἱ ἰν. 
3. ὉὉὶ βαῃὸ Ὑδυβῖο νὰ ]ρ. Γαΐ. οἰ γ 15. ἕαϊοα- 
1058 Ῥευρθύδιῃ δα ῃϊθεΐ, οἱ ἰὴ Ῥυΐτηο ἰθοῸ γοὺ- 
ἑοηᾶο τϊγαχη ἰὴ το ΧΧ, [ηΐρυρ. 668- 
Ρἰγαμί. Αἱ ἰοχίαβ ΗδΌγθοβ. 572 35 
γουΐοπν8 δϑδὶ οἰγ γι 8. βευγοὶ 56ὶι ψευγαίὶ, Ἡ. 
δ. ἔουγο θοῖϊ, πὸ [Δ οἰ] σοη πρὶ δαΐ βθοὺ- 
χἰθ 8. Βοοδτὶ ροϑϑοηΐ. Ηδηο ἰηϊεγργοίδ- 
τἰοηοτὴ Τάγβιπ Ψοηδίῃη. οἱ Ὑ ουβίοηθβ δ’. 
»᾿ «ἤγαν. οο Πντϑηΐ. 

ἃ Οὕτως ἔτι κὶ νῦν, ὅτ6,] Ητσηο νοοι τὴ 

ἰδίαν ογαϊηθιω, δάργοραηί ϑίθρῃδπο, 
εχ Μϑίο Βοαὶϊ. γϑϑεταΐμηιιθ. Ηΐο δυΐοτω 
Πα 2, 4αοα χρῶνται 5ἰαίπη ΒΘααϊίν, 
ἈΡ6556. τηϑὶυϊέ, ϑ58αἃ ἰηγν 15 ᾿ἰΠγῚ5. οἹηἢΪ- 
5, Π}118 σΟὨΒ. ΠΟ ΠΟ ῬΆΓΘΠλιι8. ῬΥΪῚ5 
νὰ ἸοοῈ8 8ὶσ 56 Ὠδουϊξ, ὅτω καὶ ἔτι νὴῆν τοῖς, 

6. 
Ὁ Βυλόμενος δὲ, ὅ:.1] ΝΙοχηϊηδίϊνιι5 Βωυλό- 

μενος Δυβοϊαἱὸ Πὶο νἱάθίαν ροηΐ Ῥγὸ Βϑλο- 
μένῳ, 60 Ὠδθεγα ααὸ ταίδγαϊασ, ϑΊ ΜΆ} 
Ῥἰϑηὸ τηοᾶο Ἰοαυϊίαν «ἤτγέαμιι8 ἀ6 Ἐχρεὰ, 
«ἤϊεα. 1. 7. ». 287. εἀ. τόμον. κα ἰδών 
τε ταπεινῶς διακειμέννς, ἃ ἀκάσας σὺν οἰμωγῇ 

τῶν πολλῶν βοώντων, τὲ αὐτῷ προχεῖται δάκρυα. 
ΡΙῸ ἐδόντι κα ἀκόσαντι αὐτῷ. Οὐοηΐεον. Αοί. 
ΧΧ. 8. ὉδῚ ποιήσας ΟΠ ᾺΣ ΡΥῸ ποήσαντε. 

ο ᾿Ἐλθεῖν] Υ δ πὶ Ποο ργοβοϊδοοαϊ 518- 
Ὠϊβοδιίοηθπὶ ἢῖς οὈ πεῖ; ἰάδόηιο 1} Π- 
ἴὰγ ἰἰ, φὰὶϊ ΗΘΡγογαμι τοσ Ἐν οὶὶ 
ἰὰ5 Ἰοοΐοβ 6856 ρυϊαηξ, οὗτα εὐπάϊ ναὶ 
Ῥγυοβοϊδοεηϊ νἱπὶ τῷ ἔρχεσθαι ἰυἱθμεγιηΐ. 
γἱ᾽άθ Αοἰ, χχυ!. 14. Γῆς. 11, 44. 20}. νἱ. 
κ 
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πρὸς τὸν Κῦρον, ὀχνᾶσα συμξαλεῖν Φίλος ἄνδρως. ᾿Ἐπεὶ δὲ ὁ. 
᾿Αράσπας δοχῶν "ὑπηρετήσειν τῷ τυχεῖν ἃ ἐθόλετο, ἠπείλησε 
τῇ γυναικὶ, ὅτι εἰ μὴ βόλοιτο ἐχόσο, ἄκϑσω " ποιήσοι ταῦτα 
ἐκ τότ ἡ γυνὴ, ὡς ἔδεισε τὴν βίαν. ὀχέτι χρύωτει, ἀλλὰ πέμ-" 
σει τὸν εὐνᾶχον πρὸς τὸν Κῦρον, χαὶ κελεύει λέξαι ἅταντα. 
Ὁ δ᾽ ὡς ἤχεσεν, ἀνωγελάσως ἐπὶ τῷ κρείττονι τῷ ἔρωτος Φάσ’- 
χοντὶ εἶνωι, πέμπει ᾿Αρτάξαξζον σὺν τῷ εὐνόχῳ, χκωὶ κελεύει 
αὐτῷ εἰπεῖν βιάζεσϑαι μὲν μὴ τοιαύτην γυναῖκο, τείθειν δὲ, 
εἰ δύναιτο, ἐκ ἔφη κωλύειν. Ἑλθὼν δὲ ὁ ᾿Αρτάξαξος πρὸς 
φὸν ᾿Αράσπαν ἐλοιδόρησεν αὐτὸν, πωρακωτοιθήκην τε ὀνομάζων 
σὴν γυναῖκα, ἀσέξειάν τε αὐτῷ λέγων, ἀδικίαν τε καὶ ἀκράτει- 
ν᾿ ὥςτέ τὸν ᾿Αράώσπων πολλὼ μὲν δακρύειν ὑπὸ λύπης. χκατα- 
δύεσϑαι δ᾽ ὑπὸ τῆς οἰσχύνης, ἀπολωλένωι δὲ τῷ Φόξῳ μή τι 
χωὶ σπάθη ὑπὸ ΚΚύρϑ. 
Ὁ οὖν Κῦρος χκαταμωθὼν ταῦτα, ἐκάλεσέ τε αὐτὸν, καὶ 

μόνος μόνῳ ἔλεξεν, Ὁρῶ σε, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, Φοξάμενόν τε 
ἐμὲ καὶ ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα. Παῦσαι ὃν τότων᾽ ἐγὼ 
γὼρ ϑεός τε ἀχόω ἔρωτος “ ἡσσῆσϑωι, ἀνθρώπϑε τε οἶδο χοὶ 

Ατάβραμ ἀρυὰ (ὐὐγαμὰ ἀσοιδβαθαΐ, Δ ΠΊ1005 1ηΐοι 56. σομλἰογο νουία. δ6ὰ 
ΠῚ ΑὙΆΒρΡ65 θχἰβίϊμηδηβ πα5 πηοιηθηΐατη δἰαιοα δα θὰ, απι8ὸ νοϊοραΐ, Θοη86- 
ααθηήα δα αΐιγαβ, ΓΑ Ὰ ΘΓ τ] Πα 5 ̓ πιο πα 55θῖ, ἢ [6 η5 ἰδοογθί, ᾿ην Δ ηι 6556 
ἰδείυγατϊη ; ἐὰπὶ νεγὸ τη] θν, αὐ 4186 νίμη νουα ἴποΥ 19 γδηλ ὩΟῺ ΡΒ 
οσοαϊίαΐῖ, 584 δα Οὐυγυηι δυπαοίναη ταἱ{Π{, δἴααθ τηϑπάδί αἱ Θχροηδί οχμηΐᾶ. 
15. διιΐθιη 10] γῆι δα ῖνὶς, δαϊίο τἰδὰ ἀθ Ππογαΐπθ αἱ αἷν ΔΙλΟΙῈ 856 ΠΏΡ67 ἴη- 
νἱοίσπι αἰχίββοί, Αὐίαθαζυγη οὐπὶ δαπιοο τα, εὐ Αὐάθρε ἀἴσογο [υδοί, 
Ὑἱπὰ αὐ! ἀθηη 1411} ἐοο πη δάϊουτὶ ποπ ἄἀθθογθ, αὰ0 ταὶ δ δυΐθπι ρογβιιδάθαδί, 
51] ροϑβϑβὶΐ, πο 86 νοίαστρ.αε Εἰ Αὐίαθαζιβ, οὰμπη αὐ Ασαβρϑηὶ νθηββοί, σοην οἱ 15 
οαπι ργοβοϊηἀθθαΐ, οἂμῃ τη Π!ΠΘγοσ 1Π|8πΔ ἀθροβί(ιπη Δ ρ6 1145, τη} 1051 ἰπ|- 
Ρἰοἰαίοτη, ἱη] ι5{Ππ|᾿Δπ, Ἰπσοη πη ζϑτη Οὐ] οἰ Θ5 :.- δαθὸ ἃὲ Ατᾶβϑραβ αυ! θὰ 
ῬΓδ ἀοἴογο τηυϊέαϑ ργοίαηάαοτγοί ᾿δοιῖπιαβ, ραάογο ορρυεϊηϊογοίαν, ἀἴαμιθ οἴϊϑηὶ 
τηρίαᾳ οχδηϊπηδγοίαγ, πὸ αἱ ᾿ρ51] ρτανὶιβ ἃ Ογγο δος ἀθγοί. : 

Οὐτὰβ ἰρίπη πϑθο υδ] οορῃον ββθί, Ἀγ  ββινς δα Π1, οἵ 501115 στη 5010 Ιοοιι- 
᾿ἴι5. 68έ, Ὑ1460 ἴθ, ᾿παι, Αὐταθρα, ταδϑίμθσο τη6, οἵ τηαχίμηο ρυάογθ δαῇεὶ, 
γογὰμῃ ἐδ 5 ἀθβίβίθ : ἥδ δάϊο οηυϊάθμη ἄθοβ. οἴΐδηη αὖ διηογθ ν]ἱοίος 
[α1556, ο( ΠῚ ἸΡΤΙΟΓΟ, {611 δ ἀπηοῦα 115. οἰϊα πη Ὠοιηϊηθιι5, αι] ρυπιἀθηΐος 

Γ Ὑπηρετήσειν τῷ, 6.] το Μϑ8 Βοαὶ!. 
εἴ φἀπίοηίβ Εἴοη, 6: Ἰθοίϊο : φυσι οἱ 516- 
Ῥῃδηῦϑ ναϊκαίς Ὠυΐα ὑπηρετεῖν, ἀπε- 
τύγχανεν ἃ ἐδύλετο, ὅκ 6. ἀηςο ἜΘ ἀατα οθη- 
51, ΟΜωυτείμδ ΣΧ οοῃἠοοίαγᾷ Ἰερὶί, ἐπεὶ δὲ 
ὁ ᾿Αράσπας δοκῶν ὑπηρετήσειν, ἀπέτυχεν ὧν 
ἐβύλετο οἵ "(ἃ ἱπίογρτείαϊαν, Ῥοοί- 
χμάηι αὐΐεπι «ἤγασραϑ, χυιῖ φαηπι οἰ δὴ πιογοηι 

δέιγαπι ριμαναῖ, 806 ϑινὰ βγιιδίγαίιι5. 65]. 
Ὀἱ γευθιιπὶ ὑπηοετήσειν αὦ πιμίϊογοηι, το 

“ 

ααἀ «γαϑρώη, γτείδυθημυχή 5ιαίυλί, ΜΙΗΙ 
τλδρὶϑ αὐτά οἵ γροορία βουιρίαγϑ, 

Ὁ Ποιήσοι)] 8516. ΜΗ. Βοάϊ]. οἱ οαἀϊίίο 
Εἰοη. Ιῃ οφἴθεθ 1 γ15 Του οὐληΐθι5 16. 
Β᾽ΓΟΥ ποιήσουιτος Αἴ Βίορ μα 8 ΘΧ ΘΙ Ρ Υα 
οἃ β80αθοηάᾳ σοηϑιι, σιι85 Ὠοβίγασῃ ὁ Χἢ]- 
Ὀθηΐ Ἰθοοποα. οἢιυνγείινδ, ΘΟ] οί Γϑ ὨΪ- 
τηϊῆτη Πα] ρθη, ᾿Θ εἰΐ πείσοιτο ταῦτα, 

α ἫἩσσῆσθαι] ὅ16 οὐϊοηοβ «Πϊ, Ῥίου- 
ϑίορ), Ετομ. ΜΒ, Βοα], ἡττᾶσθαι. ΟΡΘΥδ- 
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μάλα φρονίμες δοκῶντας εἶναι οἵω πεπόνθασιν ὑπ᾽ ἔρωτος" χαὶ 
.] οὐτὸς δ᾽ ἐμαυτθ κατέγνων μὴ ἂν χωρτερῆσαι ὥςτε συνὼν χα- 

λοῖς ἀμελῆσαι αὐτῶν. Ἰζαὶ σοὶ δὲ " τότο τῇ πράγματος ἐγὼ 
αὐτιός εἰμ!" ἐγὼ γάρ σε συγκοιθεῖρξο, τότῳ τῷ ἀμάχῳ πράγματι. 

αἱ ὁ ̓ Αρώσπας. ὑπολοζὼν εἶπεν, ᾿Αλλὼ σὺ μὲν, ὦ Κῦρε, χαὶ 
“ 

φοῦτῳ ὅμοιος εἰ οἷός περ χωὶ τἄλλα, πρᾷός τε χωὶ συγγνώμων τῶν 

᾿ 

ἀνθρωπίνων ἁμαρτημάτων ἐμὲ δ᾽, ἔφη, καὶ οἱ ἄλλο; ἄνθρω- 
πο! χαταδύθσι τῷ ἄχει. ὭὩς γὰρ ὁ ρῶς διῆλθε τῆς ἐμῆς 
συμφορᾶς, οἱ μὲν ἐχθροὶ ἐφήδοντωί μοι, οἱ δὲ Φίλοι προ- 
ςιόντες συμξϑλεύθσιν ἐχποδὼν ἔχειν ἐμαυτὸν, μή τι χαὶ πά- 
ἕω ὑπὸ σϑ, ὡς ἠδικηχύότος ἐμᾶ μεγάλα. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν. 
τ τοίνυν ἴσῶϑι, ὦ ᾿Αράσπω, ὅτι ταύτῃ τῇ δόξη οἷος τ᾽ εἶ ἐμοί 
σε ἰσχυρῶς χαρίσασθαι, χωὶ τὸς συμμάχες μεγάλα ὠφελῆ- 
σαι. Ἐ γὰρ γένοιτο, ἔφη ὁ ̓ Αράσπας, ὅ,τι ἐγώ σοι ἐν χωιρῶ 

αιποά τη νἹἀογρηΐαν, ἀσοϊἀθυιηΐ : ἴσιο αἰαῖ ἴρ56 46 ΤΏΙ ρ50 δηϊηγδαάνοσιϊ 
τὰ πι6 σομ πθηΐθ πὶ ΠΟ 6556, αἱ 51 ον [ὈΓΠοβὶβ απὰ 5ἰτη, τη] πορ]θοξα! 
βίης. υΐῃ ᾿} 5 ΘΡῸ {101 ταὶ βιμ δισῖου : ααΐρρε αἱ 6 οὔτ 18. ΓΘ ᾿π6Χ- 
ῬΈΆΡΠΑΌΙΝΙ σοποϊ βου. ΕἸ ΑΥαβραβ ΒΘ: ΟΏΘΙῺ 5 5ΟΙΡΊΘη5, Εηϊτηγογὸ δὶ 
Ονγο, αχαϊί, ᾿ῃ Πἷ5 δα πὴ 510 ἐ6 σουῖβ, αἱ ἴῃ }1155. 4}} δἵ οἰθπηθηβ 815 εἴ ἀθ- 
᾿ϊοῖῖβ ππιπηαη 15. ̓ ρη ΒΑΚ : Π16 ΝΟ σϑθίθυἹ ΠΟΙΏΪη6 5 ΠΙΟΘΙΌΓΟ ΟὈγπί. Ναηι 
ΘΧ 410 τατηοῦ ἐδ σαἰαμη δία τηρᾷ ναϊσαίιβ δβί, Ἰἰτηϊοὶ τ ῃὶ ἰπβι] τα πΐ : ἉΠΆΪΟΙ 
η16 ςοηνθηϊθηΐθς, αἰ ὃ πηθάϊο τὴ8 ργουρίδμη, φοηβαϊαηΐ : πὸ αυϊὰ ἂ (6 ταϊῃὶ 
ἀσοααΐ, αὐ φαΐ τπασηῖαι φμοαάαπι βοοὶι5'. δαπηϊβουη. Εἰ ὕγγυβ, Αἴααὶ ο6.- 
τὸ 50,85, ἰηαπ|ῖ, Αὐαϑρᾶ, ΡΌ0558 ἴδ ρῈῦ ἤδης λοριῖγεηι ἰδ ἐδ ορὶ πόποι δ(- 
τποα τη ρσταΐαπη ταὶ] γθὴ ἔΆΟΘΓΘ, οἱ 506 115. ὉΠ 65. Ὡπαχὶπηὰβ δἀΐοθγενθ. {Ππ|- 
ἢ} νογὸ Βαϊ, ἰηαυ Αὐαϑρᾶβ, αἰ τᾶ αἱ ἴῃ τ ἘΡῚ ταυγϑὰβ ορρογίαπὰὸ οοιηπιο- 

ΡΌΤΩ ἰὐρορταρ οαγατα παπὰ ἀυθϊὰ γλῖο ἴῃ 
φαΐ, διοιηεϊαυϊωμῶ ᾿ΘΕΙαΥ ὑσσῆσθαι : αἱ- 
86 δἀθὸ ἱπιρουαπηιὶ ΡῬγουϑὰβ ἀι χουν), 
Ὠοδίγὰ ἀθ βογίριπγᾶ αὐ!άαιαχῃ Δα 1586, 
ὨἶδῚ σα θη ἄδτῃ ΧΘΠΟΡΒΟΙ 5 ΟΡΘΓ ΠΣ οαϊΐο- 
ἤθη, πος οἰϊαγη Ὠἰ 1 Ὑϑυθατη, ῬγῸ χαϊτᾷ 
διὰ βοᾶσιο άθ, ὃ Ἰωοαποϊαναηᾷ οὐϊ- 
τοὴ 6 ἴῃ ΒΌΔΤη ἰγαηβίι 1586 νἱ ἀθυίτη, 

ἃ Τούτου τοῦ πράγματος, δ.6.] 5.1]. φιιδὰ 
αἸΟΥ οὐδ θαι ἕωπ ηροϊ θη ἶεν αν ϑεγ 8. 
ΝΘ ρθ Οτὐβοοὶβ πρᾶγμα ἀϊοϊδαν γ68 4.8}}- 
Ὀρί, ἀφ φιιὰ ΒΘΥΤΩΟ ἱρ8185 6δϑί. ἔἰὰ Ἰῃηοχ 56- 
ααϊίαν, ἐγὼ γάρ σε συγκαθεῖρξα τούτῳ τῷ ἀμά- 
χῳ πράγματι, 8611. στη Ῥαπέϊιδᾶ, ουὐὰ8 Ρὰ- 
αἰολεια) ἢ} 115 ρσθοῖθιιβ ΘΧΡΌΡ Πα. 6 Ροΐα- 
Ἶ51, Οτοπιοάο εἰ Επριἀϊ ἴθ Οεάϊρο 
ραά δέοδαιηι, ὅϑυγη. ἤ. ἀλλῶν πάντων δυσ- 
“αχώτατον γυνὴ ἀϊοϊξιιγ. Ῥοδεοὶ αυϊάθιῃ 
ἄμαχον πρᾶγμα ΟΧΡΟΗΐ ἀδ πιοτὸ, αυδὰ 618 
γὴ5. 511 ἸΠΒΆΡΘΓΔΌΙ 5. 56 ἃ νΘΥ θη συγκα- 
θείργειν Θαμα πον ργθί Ομ θὴν Υἱχ δάμγὶϊ- 
τἰξ. Τηβοΐθηβ δηΐτα δὲ ἀσχιηι Ὠἰ πὶ 6586 
γἱἀδίαν, σοποίιμάεγε χιίοηι οἰιηὶ ἀπιοῦο: δἵ 
τγρο(δ ἀἰσϑίτν 15. ΟὟ τη }θτὶβ Ἀβουνδη ἦδο 

οὔχτα ἀδιηδηάαΐαᾳ δϑὲ, οὐ δὰ σομοϊβιι5. 
Ηαυά 8110 ΞΘ 8 Υοὸχ πρᾶγμα υϑυγρϑία ο5ἱ 
ἀριυά ογγίαμιωη, Οοιηπγοπί, ἘΡοῖ, ἀϊβραΐξ. 
Ἰ. 1. 6. 11. -τῖ|ν- ἠρώτησεν εἰ ἃ τέκνα εἴη αὐτί! 
καὶ γυνὴ" τῷ δ᾽ ὁμολογήσαντος προςεπύθετο, πῶς 
τί ὃν χρὴ τῷ πράγματι ; 80 δοάδιη ἰἰ}). ὃ. ο. 8. 
πραγμάτιον αἰοϊξαν μεεῖϊα. Νααὰς 0 50:- 
ἀπηι 6ϑῖ, γοσθλ πρᾶγμα, 4188 ἸοσΌχη ἴῃ ἀτ- 
ἐϊοπῖδιι5 Τογὰ δ ὰς ΟΠ ποΐ, ἃ παϊνὰ ποῦ- 
ΠΌΑ ΙΔ η) 5αὰθ δᾷ γὲ8 αηϊηναξαβ Τὶ ΕΓΆΓῈ : 
οἷηχ οἱ χρῆμα, δ᾽ υ5άθτῃ δυὸ ποίη θ νοοϑ- 
ὈΌΪαηγ, δα φογνατὰ ἰγϑηβίοσγαϊιν, ἰἰ. 1. 
Ῥ. 29. δὰ ᾳιθ Ἰἰσοῦχτα υἱάθ αιιϑο᾽ ποίϑυϊ- 
Ἰρλΐν εὴς 

Ὁ Εἰ γὰρ γένοιτο, ὅ..1]ὺ Ὀαυθιίαΐ Βίορμδ- 
18, υἱγὰτα νου ἤθοο ορίατνἃ, δὴ ἰπΐου-ς 
τοξαϊ νὰ, πὲ βυθηάα; αἰτὰπι ναϊκαία 
Ἰβθοίϊο βοσυδηῃαὰ 8ἰΐ, ἃ ἢ γὰρ οἷα ἴῃ Ἰοσαμι 
5 58. ρ86 φυϊάθτα Ἰοοῦτῃ γθοῖδ 
86 ὨΔΌΘΓΕ, οἵ εἰ γὰρ ΟρίδηΓ15 6556, ΟΘ 580. " 
ΘΒ ΠΝ] Ραμ τηοάο φαδάθιῃ ραγίϊουϊδβ δ- 
Ὠἰθοὲ Ζιμοίαηυς ἴῃ Ῥεοχηθίθθο : Ρ. θ9. εἰ 
γὰρ γένοιτο ταῦτα. Ὗς 416 Ρ οπιεῦυβ 
Οὐνς. γ΄. ν. 905 
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ἂν γενοίμην αὖ χρήσιμος. Ἐὰ τοίνυν, ἔφη, προςτοιησάμενος 
ἐμὲ φεύγειν ἐθέλοις εἰς τὸς πολεμίες. ἐλθεῖν, οἴμαι ἄν σε σι- 
σευθῆναι! ὑπὸ τῶν πολεμίων. Ἔνγωγε ναὶ μοὶ (ΔΙ᾽, ἔφη ὁ ̓ Αρι 
πᾶς, χαὶ ὑπὸ τῶν Φίλων οἵδω ὅτι ὡς σὲ πεφευγὼς λόγον͵ 
παρέχοιμι. Ἔλθοις ἂν τοίνυν. ἔφη, ἡμῖν πάντα εἰδὼς φὦ 1 
πολεμίων" οἶμαι δὲ χαὶ Χόγων χαὶ βολευμάτων χοινωνὸν 
σε ποιοῖντο, διῶ τὸ πσιςεύειν ὥςτε μηδὲ ἕν σε λεληθένωι ὧν β8-" 
λόμεθα, εἰδέναι. "Ὡς πορεύσομαι ὦν, ἔφη, ἤδη νυνί" χαὶ γὰρ 
φῦτο, ἴσθι, ἕν τῶν πιςῶν ἔξαι, τὸ δοκεῖν με ὑπὸ σῦ μελλήσοντα 
σι παθεῖν ἐχπεφευγέναι. χωὶ δυνήση, ἔφη. ἀπολιζεῖν τὴν 
χωλὴν ΠΠάνθείων , Δύο γὰρ, ἔφη, ὦ Ἰλῦρε, σαφῶς ἔχω ψυχάς. 
Νῦν τῶτο πεφιλοσόφηχα μετὸὼ τῷ ἀδίχα σοφιςῷ τὸ Ἔρωτος. 
Οὐ γὰρ δὴ μίω γε ὅσω, ἅμω ἀγωθή τέ ἐς! καὶ κωκὴ, ἐδ ἅμα 
χωλῶν τε καὶ αἰσχρῶν ἔργων ἐρῷ, καὶ ταῦτω ἅμω βόλεταί τε καὶ 
8 βόλεται πράττειν ἀλλὼ ὃ" δῆλον ὅτι δύο ἐςὸν ψυχῶὼ, καὶ ὅταν 
μὲν ἡ ἀγωθὴ κρατῇ, τὼ χαλὼ πράττετω! ὅτων δὲ ἡ πονηρὼ, τὼ 
αἰσχρὼ ἐπι χειρεῖτωι. Νῦν δὲ, ὡς σὲ σύμμαχον ἔλαξε, χρατεῖ 

ἄθ. (Λπδά 51 Ἔγρὸ νοϊιθεῖβ, αἰΐ, βιρηυίασο σπΆ5] τὴθ ἱαρΊαβ, αἴαι6 δὰ Ποβίθ5 
ἰγϑηβῖγθ, δ Ι του ἔογο οἴ αὖ ποβίῖθει5 ΠῚ Πἀ65 μαθοδίασ. Ῥγοίσοίο, ἰη χα 
Ἄγαβρδβ, βεῖο {πταγατα δαμϊάθπι, τ δα πὶ ΠΟΥ ἈΙΉΙΟΟΒ5 ΓΕΠΊΟΙ ἜΧΟΙ θα, ααδδβὶ 
ἔθ ἑασογίτη, ἴΐδααθ ΠΟ Ὀ5 γθάϊγθβ, αἷτ, γοθι18 οπγπρι5. ΠΟΒΕ ΠῚ σΟΡΏΪ 5 : 411 
οἴίδηι ἀγδίέγον ᾿τὰ ΟὈΪ πάθια Πα ίυτοβ, υἱ οἵ γα οη1π) δὲ ΘΟ: ΠΟΓι β ΟΥ̓ ΠΣ 
ἴθ Ρατγιοῖρθπ ἰαοίατ! βίηΐ ἢ δαἀθὸ εὖ ΠῚ] Ἰαΐθγθ 16 ροββὶξ ΘΟυ ΠῚ ΟἸΏΠΙ.Π} 4185 
ΠΟΒ 56Ἶγ6 οἰρίπι5, Ρτοβοίβοαγ ἸρίτΓ πιπο 8π|, ἱπαμῖϊτ γαϑραδ : ἤδην 
βεῖγο ἀθῦθ5, εἰἴατ πος ἀπαπῃ Πάοὶ ἀγριπιδπίμτῃ ἰοτο, αιοὰ οἴιρ1556 νἱ ἀθθου, 
οἂπι [άπ 0] ΞΡ ἢ οἴππη ἀαίαγιβ θβϑοση, ἄτῃ οἵ ἐογιηοβαπ), ἰπαυϊτ, Ραπιμέ- 
ἅτα ΓΟ πηπθγο ροίοτῖς ἢ κα» τ] ἰ πἰΠηΐτιμ, Οὐντγρ, αἰΐ, σου ὃ βαμΐ δηϊπηρ. 
Ηδῃηο ρ μοβορῥίαπι αἸάϊοῖ πιοδὸ ἀρὰ ᾿πηρτγοόθιιηι Π]]πτὴ Βορἰβίαμη, ΑἸπογθμι. 
Ναιη υηὰ βαμηὸ εἰ θϑβϑί δηϊμη8, ΠΟ οἵ θοηᾶ 51:π|1} οββοί δ πηδ]α, ὨΘ6ΠΘ ΓγῸ 5 
βίτηι! Ποπθβίαβ δὲ ΤΌΓΡΘ5 Ὁ παγοῖ, ΠΘ4Ὲ6 β᾽ πηι} ϑαάθηῃ οἱ νε]]οὲ οἱ ῃοϊ οὶ [ἃ- 
66 : 80εἰ τηρηἑίδείατη δϑί, ἀπὰ5 6856. ἀμ γη8.5, οἵ 101 αὐἱάθηι ρθη65 αηϊηναης 
Ὀοπᾶμη ἱπιροείιπη θϑῖ, μποηθϑίς σο ΠΟ αὨΐα Γ65 5 ἘΠῚ νογὸ ρ6Π65 ΤΆ] πη, Γδ8 
50 ΒΟ  Ρ᾽σπίιγ ἰυγρος. Νπης, υἷα 16 βοοίυμη οὐ ααμίογοηι παςῖα 6βῖ, δηϊπια 

Αἱ γὰρ ἐμοὶ τοσσήν δε ϑεοὶ δύναμιν παραθεῖεν 
Τίσασθαι, ὅτε. 

ὉὍΙ αὖ, εχ τηθηίο Εϊγτηοϊοςξίοι Μ, ἀϊοϊίαν 
ἱγῳ εἰ, 55 τι βοιπία εἴθε, εἰΐπαπι. Αἴαιιο 
γι 9ἱ Πα ἀρυὰ Υἱνκί ει δυτηθπάατι νἱ- 
αἴυγ: 

ϑὲ πιῆνὸ 5ὲ ποῖῖ5 {ἴτε αἰιγεῖι5. αγϑογο τῶ- 
ΓΤ 

Οεἰεηπαϊ ποηιοῦε ἴπ ἰαμπΐο ! 
Αϊη. 1, 6. ν. 187. 

Ἁ Ὡς πορεύφομαιϊΪϊ Ατείῳ Ἰοσοπᾶυτῃ 
9 

σοηϑοῖ εἰδεναι. Καὶ ὡς πορεύσομαι, ὅζα. 
ϑ'οά π6ὸ γηυῖ πι5 ν᾽ ἀδίαν Ἰοσα8, οἱ 0 οχω- 
Ὠΐθιι8, φαο5 νἱά , ἰδ γ]5, ἰδία οθαϑὲ ραυίϊουᾳ 
Καὶ, 

10 Δῆλον ὅτι, ὃ.6.7]ὺ Ὑυϊσὸ βου (αν δηλο- 
νότι, ζχο. δίᾳιθ ᾿ἰὰ βορὰ ἃ Γι ΡγΑΥ 5 ρΡοσοδ- 
(απ δὲ ; υἱὲ Ἰὰπὴ βαργὰ Ρ]ὰ5 Υἱο8 Βι πιρ] 1οΐ 
ποίαν 8, Υἱάς 815 Νοβίγι ἀπομνημ. 1}. 
1, Ὁ ἀὼ πιουῖθ8. Οτιία» ΑἸοϊδιαἀΐθαθδ 
(ἰ58ο νυ]; 4α], φυδγηάϊι οἂμι ϑοσγαῖθ γοΥ- 
βαὐαηΐαν, μοποοίὸ ; ροβέθααδχῃ Δ 60 ἀ8» 
ΘΟ 55 5561, ΠΥ] ΘΓ, 86 Κ᾽ ΘΒ ΠΗ, 
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ἡ ἀγαθὴ καὶ πάνυ πολύ. ἘΝ τοίνυν χαὶ σοὶ δοχεῖ πορεύεσθαι, 
ἔφη ὁ Κῦρος, ὧδε χρὴ ποιεῖν, ἵνο κοὐκείνοις πιξότερος ἧς" ἐξάγ- 
γελλέ τε αὐτοῖς τὼ παρ᾽ ἡμῶν, ὅτω τε ἐξάγγελλε, ὡς ἂν αὖ- 
τ τὰ παρὼ σϑ λεγόμενα ἐμποδὼν μάλις" ἂν εἴη ὧν βόλονται 
πράττειν. Ἐΐη δ᾽ ἂν ἐμποδὼν, εἰ ἡμᾶς φαίης παρασκευάξ εα- 
θαι ἐμξαλεῖν πὸ τῆς ἐχείνων χώρας" ταῦτω γὰρ ἀκόοντες, ἧτ- 

τὸν ἂν ταντὶ σθένει ἀθροίζοιντο, ἕκαςός τις φοξόμενος χαὶ περὶ 
᾿ φῶν οἴκοι. Καὶ μένε, ἔφη; ποωρ᾽ ἐκείνοις ὁτιπλεῖξον χρόνον" ἃ γὼρ 

ἂν ποιῶσιν, ὅταν ἐγγύτατα ἡμῶν ὦσι, τοῦτω μάλιςω ἡμῖν και- 
ρὸς εἰδέναι ἔςαι. Συμ(ξόλευε δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐχτάττεσθαι, δωη 
ἂν δοχῇ χράτιςον εἶναι" ὅτων γὼρ σὺ ἀπέλθῃς, εἰδένωι δοχῶν 
σὴν τάξιν αὐτῶν, ἀναγκαῖον ὅτω τετώχθωιν αὐτοῖς μετατάσ- 
σεσθαι γὰρ ὀχκνήσθσι' καὶ ἤν πη ἄλλῃ μετατάττωνται, ἐξ ὑπο- 
γύε ταράξοντοι. ᾿Αράσπας μὲν δὴ ὅτως ἐξελθὼν, συλλαξὼν 
τὸς πιξοτάτες ϑεράποντας, καὶ εἰπὼν ὥρός τινῶς οἷα ὦετο συμ- 
φέρειν τῷ ὥράγματι, ὥχετο᾽ 
Ἡ δὲ Πάνθεια, ὡς ἤσθετο οἰχόμενον τὸν ᾿Αράσπαν, πέμ- 

ψασὰ πρὸς τὸν ἸΑῦρον, εἶπε, Μὴ λυπῦ, ὦ Κῦρε, ὅτι ᾿Αράσπας 
οἴχεται: εἰς τὸς πολεμίες" ἐὰν γὰρ ἐμὲ ἐάσῃς πέμψαι πρὸς 
σὸν ἐμὸν ἄνδρω, ἐγὼ σοι ἀνωδέχομαι ἥξειν πολὺ ᾿Αράσπϑ πι- 

, , ἢ ᾿ γὴν» Ν᾽ Ὁ» ὦ εἰ Ψ οἷ " 
ςότερόν σοι Φίλον' χαὶ δύνωμιν δ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ὁπόσην ἂν δύνηται 
ἔχων παρέςαι σοι. Καὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ τῷ νῦν βασιλεύον- 

θοπὰ νἱγίθιιβ, οἵ Ἰοησὸ 4.6}, ΒΡ ΘΥΪΟΥ οὶ, ιυὸά 5] ουροὸ, ἰῃαυϊ ΟΥταδ, 
1Ὸ] αυοααο πος ᾿ἰΐοῦ Ἰηδιπϑπάτιην νἹάθιαν, 5ὶς ουὶξ ἀρθηάθτη, αὐ ἀρθα ΠΠ| 05 
οἰΐατι ἢ) ΟΥΘ πὶ Παρ 6 α5 πάρη : τη ὐηυΐγ μη ΟἸ5 Θπαιτϊαΐο τι ἃ ΠΟ Ϊ5 ρογδηίυγ, 
εἱ φεΐάσηι 5ῖ. ὁπιιηϊαἴο, αἴ απ ΔΌ5 [6 ἀἰσθηΐαγ, πγαχίπηο βἰηΐ 10,515 ἱπυρθαὶ- 
χηθηΐο 86 δὰ αἰ ἴασογο νοϊθυῖπί. ΕἸΘΥΙ ἀυΐθηι ἱπηροαϊποηΐο, 5ὶ ΠῸ5 αἶχε- 
Υβ δαραγαίιπι ἰάσογο, αὐ ΔΙ ΙσΌθΙ ἀργυιμη ᾿ρϑουιτη ᾿πνδἀδθνβ : ΠδΠῚ 5ἱ δος 
δυσϊοηΐ, χη οοἰϊαξὶ5 νἰγῖθιι5. πη νουβῖβ ἴῃ Ὁπατη 56 ΘΟΠΡτοραθιηΐ ᾿οΟυΠῚ, 
πηϑίποητο σᾺ ΟΠ ΠΠγοῖ ἀοηθϑίϊοῖβ δία τορθ8. Μδηοίο οἰϊαμ, ἱπααϊ, ἀρυή ἱρ- 
505 αυὰηι Αἰα ἰδδιηγέ : πη τα χ᾽ πὸ ΠΟ5 ΟρροΥυϊαπιη} {δ Υῖς Θὰ Τοβοῖγο 488 
[δοϊδῃΐ, ΕΡῚ Ὀγοχὶπιδ ἃ ΠΟῸΪ5 ἀθθγιηῖ. [15 θονγὸ 515 ποίου, τί ἀσίθιη, ααο- 
συπαιθ πιο διογιξ οριϊπηαμη, ἰπδίσισηϊ : οὐπι ΘἢΪΠ} ἴι αἰἰβοθσβθυὶβ, αυὶ 
Ὠδ586 ᾿ρβογιμη ἡποιηοίο δοῖθϑ βίγαοία δὶς ν᾽ ἀθθογο, πθοῦσϑὸ δεϊξ αἴ ϑαπάθπὶ 
σγάϊπιιπιὶ γα οπθ ἢ τοι ηδαπξ : ἤὰπὶ νΟΥΟ λυ Πέαν ἃ ΟΙΘ ἢ) ΠλΠΑΤ ; ἃς βὶ 00 
8110 Ἰῃοάο οὰπὶ βιιηΐ πγυϊαϊαγὶ, Βα θιιὃ ροτιαγθαθαπίαγ, Ἐπὶ πος αὐϊάδηι πποάο 
ἀἰργθβδιβ Αὐταβραβ, Βα Πρ Ε15 σϑοιπὶ {Ε Ἰπϑἰτΐβ Ὡ]Π15, οἵ αὐ ᾳφαοβάδτῃ ργοὶαίβ 
115, υ δὰ ποροίϊν σον οϊοπάϊον ργοίαϊαγα ρυταμαῖ, ἀἰοοββι : 

Ῥαῃιῃόα νοῦὸ, εὰμπι αἸοοοβῖσβο ΑΥ̓ΆΞΡΆΠΙ ΒΟ βιββοῖ, δὰ Ουγαμῃ τηϊβὶξ ααΐ 
αἴσογεί, Νὸ {01 πιο βίη 5ι1, νγο, σα Αὐααᾶβραβ δα Ποβίθβ ἰγηβιθυϊξ : πᾶπὶ 
51 Ροϊθβίαϊθπι υ1}}} ΤῸ ΟΥῚ5. δὲ πλαΥγπλ Πα 6 Π4] ποι, γϑοῖρίο {Π0], νϑηΐι- 
τΌΠ] ἃηλίοαμα ἰἸοησὸ (181 Αγασρᾶ Παρδιϊογοπι : αἴσιιο οἰϊαπη βοῖο {αϊαγαπι, υἱ 
Εἰρὶ οὐπὶ αιδηίῖδ. πιαχὶ πὶ Ποϊουϊξ σους αὐἀδὶῖ. Ἐπεσηΐπι πα 5 συθάοπι γορῖβ, 

ὦ 
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τὸς Φίλος ἣν αὐτῷ ὁ δὲ νῦν βασιλεύων χαὶ ἐπεχείρησέ ποτε 
ἐμὲ χαὶ τὸν ἄνδρα διασπάσαι ἀπ᾿ ἀλλήλων" " ὑξριςὴν ἂν νομί- 
ἕων αὐτὸν, οἶδ᾽ ὅτι ἀσμένως ἂν πρὸς ἄνδρα οἷος σὺ εἶ ἀπαλλο-, 
γείη. ᾿Αχέσας ταῦτα ὁ Κῦρος κελεύει πέμπειν πρὸς τὸν ἄ 
δρα ἡ δ᾽ ἔπεμψεν. ὭὩς δ᾽ ἔγνω ὁ ᾿Αςραδάτης τὼ πωρὼ τῆς 
γυνωικὸς σύμβολα, καὶ τἄλλα δὲ ἤἠσϑετο ὡς εἶχεν, ἢ ἄσμενος 
πορεύετοωι πρὸς Αῦρον, ἵππος ἔχων ἀμφὶ τὸς διςχιλίος. 
δ᾽ ἦν πρὸς τοῖς τῶν ἸΤερσῶν σχοποῖς, πέμπει πρὸς τὸν Κῦρον, εἰ- 
πὼν ὃς ἦν. Ὁ δὲ Κῦρος εὐθὺς ἄγειν κελεύει αὐτὸν πρὸς τὴν 

“ ς Υ δ , ς πο " 
γυνοῖχα. Ὥς δ᾽ ἰδέτην ἀλλήλος ἡ γυνὴ χαὶ ὁ ᾿Αξραδάτης, 
ἠσπάσοντο ἀλλήλος, ὡς εἰχὺς, ἐκ δυσελπίςξο. Ἔπ τότο δὴ 
λέγει ἡ Πάνθειω τῷ ἸΚύρω τὴν ὁσιότητα καὶ τὴν σωφροσύνην, 
χαὶ τὴν πρὸς αὐτὴν χωτοίχτισιν. Ὃ δὲ ᾿Αξςρωδάτης ἀχόσας 
εἶχε, ΤΊ ἂν ὧν ἐγὼ ποιῶν, ὦ Πάνθειω, χάριν Ἰζύρῳ ὑπέρ τε σᾶ 
χαὶ ἐμαυτῇ ἀποδιδοίην ΤΊ δὲ ἄλλο, ἔφη ἡ Πανθειω, ἢ πειρώ- 
βενος ὅμοιως Ὡερὶ ἐκεῖνον εἶνω! οἷός τερ χωὶ ἐκεῖνος περὶ σέ: 

Ἐκ τότε δὴ ἔρχεται πρὸς τὸν ἹΚῦρον ὁ ᾿Αςραδάτης" καὶ ὡς 
εἶδεν αὐτὸν, λαξόμενος τῆς δηξιᾶς αὐτῦ εἶπεν, ᾿Ανθ᾽ ὧν σὺ εὖ πε- 
ποίηχας ἡμᾶς, ὦ Κῦρε, ἐκ ἔχω τί μεῖζον εἴπω, ἢ ὅτι Φῆλον σοι 
ἐμαυτὸν δίδωμι καὶ ϑεράποντα καὶ σύμμοχον᾽ καὶ, ὅσα ἂν ὁρῶ 
σε σποδάξζοντα, συνεργός σοι πειράσομοωι γίγνεσϑαι ὡς ἂν δύ- 

"ἰ 

αυἱ ταοἀὸ ᾿τηρογαΐῖ, ρΡαΐθγ οἱ αιηϊσιβ γαῖ : αἵ 15 41] [8 π| γΘΓΆΤη Ροἰ αν οἰ δι 
οοηδίιιβ 6βί δϊαυδηάο Π16 80 πιδγ 1 τηθιιη αν 66 γ6 : αὐδιμ οὈΓΘηῚ 88ΐ 8610, 
οὗπα δυτ ᾿η50] Ἔπίου 1} γι 6886 Θχὶβιπηοί, Πθθ πίοι δα νἱγιπὴ (α] θη, 408}}ς 
{ι ε5, ἀἰβοθββοῦῖ.. Εἶδος 0] Ογτγιις δὐάἴββοί, οἱ πγαπάδε οἱ δα πηᾶγιηὶ τηϊτίαΐ : 
αυοά ᾳυϊάδπι 11|4 (δοἰῖ. Οὐπι νογὸ 8}} χοῦ βίρῃμα σορπον ββοὶ ΑΡγαάαΐϊθβ, 
ἴσιο δἰϊδιη δηϊπηδάνεγίογεί, αἱ σϑοίθγαγιιπη ΤΟΙ βίαϊιι5 Θββαῖ, Πθ6 5 δὰ 
Ογτυπι οὐχ ἀσοθιβ οἰγοϊίου Θαπογαπῃ χη} ι5 ῥτοίδείιβ εϑί, Δα Ῥϑγβάγαπι 
νεγὸ βρϑουϊαίογεβ 1] ρϑγνθηϊββοί, τἱΠ| δὰ ΟὙτγαη), οἱ αυϊϑηδπη 6ϑβαί 5ΙρῊ1- 
ἤςαῖ, ΟΥτυβ βία πη ἀθάμποϊ Ποιηΐμοια δ ἄχόγθπὶ [)εῖ. (ὐὐπι δαΐθηι ἢφος 
εἰ Αθγαδαΐθβ 86 τηυταὸ νἱ ἀἸββθηΐ, ἐρβὲ ἸΏΓΟΓ 56 ΠΟΙ ΡΙΘΧὶ βυηΐ, υἱἱ Ρδγ ογαΐ, 
ἐχ ἰηϑρεγαῖο, θεῖπάθ Ῥαηϊπμέα (ὐγυὶ βαηειαΐθπι, ἰθ ρεγαπίίδῃλ οἵ οοχητηὶ- 
56ΓΟΛΙΟΠΟΙᾺ ΕΓρα 836 ΠΟΙΩΠ]διηογαῖ. (1005 ΑὈγαάαΐθϑ δι 1115 αἷΐ, ιυϊὰ 1ρὶ- 
τὰν ἑδοΐαπι, Ῥαπίμξα, 4010 σταίϊΐϊατη ὕὐυγο οπι ἴπ0 {πὶ 60 ΠΟΙΏΪΠ6 γοίθγαπι ὃ 
Θυϊά αἰϊυά, ἱπαυΐε Ῥαπιῃόα, αυὰπῃ αἱ ρογῖμάδ Ἔγρὰ ᾿ρβιπὶ 6 βΈΓΘΓΘ ΘΟΠΟΙΪ 5, 
δῖ406 856 'ἴρ56 Ἔυρὰ 16 ρεβ8βι Ὁ 

Ῥοβί ἢφος αὐ Οὐυγγυμ νϑηῖϊξ ΑἸ γαάαίθβ : δάπηαιθ δ] σοημϑροχίί, ργεμθηϑᾷ 
᾿ρβίυβ ἀοχίτᾶ, Ῥτο ἰ158, αἰΐ, θθποῇο  β, ὕγγθ, αυΐθιυι5 05 δάϊδοϊβι, ποη ΠαθθῸ 
αυοάὰ ἀΐσαπι πηδἤιι8, αιὰτα αιοα ἀπλίοιιπι τὴθ {Π0], οἱ χηϊηἰβίγιιμη, οἵ βοσίαπι 
{ταῦ : οἵ ασυδουπαιδ ᾿π 6 βίγοπιιαπι 6 ἢν ΓΘ ΟρΟΓᾶπι ν] ἀθυ πη, ἰῃ θᾶ σοπαθοῦ 

ἃ Ὑδρισὴν) Ηδσο ἰἱ ποπηΐίπο γθηϊιηΐ, αἱ Οὐηΐον εὐ αβάθι γοοὶβ αβιπὶ οι, ἱ, 80, 
ἐπήυτγίαπι, ἱτησηθσοπίΐ ουδὲ οὈϊαίατω, 1ῃ- Ὁ ἴλσμενος πορεύεται] 146 ἡ, 260, ποῖ, Ρ, 
βου οἱ οὔτρηπαϊδ οὐχηθ!απε υἱοϊθηιὰ, 
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νωμῶν κρατιςος. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Εγὼ δὲ δέχομαι" καὶ 
νῦν μέν σε ἀφίημι, ἔφη, σὺν τῇ γυναικὶ δειπνεῖν" αὖθις δὲ καὶ 

χρ᾽ ἐμοὶ δεήσει σὲ σκηνῶν σὺν τοῖς σοῖς τε χωὶ ἐμοῖς Φί- 

λοις. 

᾿ Ἐκ τότϑ ὁρῶν ὁ ̓Αξραδώτης σποδάξζοντα τὸν Κῦρον " περὶ 
φὼ δρεπανηφόρω ἅρματα καὶ περὶ τὸς " τεθωραχισμένες ἵππες 
σε χαὶ ἱππέας, ἐπειρᾶτο συντελεῖν αὐτῷ εἰς τὼ ἑκατὸν ἅρματα 
ἐκ τὸ ἱππιχὃ τὸ ἑαυτοῦ, “ ὅμοιω ἐχείνῳ᾽ αὐτὸς δὲ ὡς ἡγησόμενος 
αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἅρματος παρεσκευάζετο. "Συνεζεύξατο δὲ τὸ 
ἑαυτὸ ἃ ἅρμα τετράρυμόν τε καὶ ἐξ ἵππων ὀκτώ" ἡ δὲ Πάνθειῳ 
ἡ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν ἑωυτῆς χρημάτων χρυσῶν τε αὐτῷ 
ώραχω ἐποιήσατο χωὶ χρυσῶν χράνος, ὡσαύτως δὲ χαὶ 
περιξρωχιόνια" τὸς δ᾽ ἵππος τῇ ἅρματος χαλκοῖς σᾶσι ὥρο- 
Φλήμασι κατεσκευάσατο. ᾿Αξρωδάτης μὲν ταῦτα ἔπρωτ- 
σε. ἘΚῦρος δὲ ἰδὼν τὸ τετρώρυμον αὐτῷ ἅρμω, κατενόησεν ὡς 
οἷόν σε εἴη καὶ ὀκτάρυμον ποιήσοασϑωι, ὥςτε ὀχτὼ ἕ εὐγεσι βοῶν 

΄ 

σρογδηι {01 ταθᾶγη Ἔχ γῸ υδἂπν θοΐοτο Ἡγϑβ οἷν βιάση, 1 Ογτυβ, ΕΡῸ 
νοχὸ δοοίρίο, ἱπαυϊ: δὺ ππηο 16 αυϊάθηη ΕἸ το, ΟΣ ΟἿ ὈΧΌΥΘ ΘΟΘΠΕΒ ; 
ἀοίποθρβ δαΐθιῃ [10] οὐΐατη πηθ 0, ΘΟ} ἔπ]5. 80 1615 8 πηοἶ5, (α θογπδουΐο πΐθη- 
ἄμ δε. ν 

οουπάδπηι το οὐ Ουγα ΑΡγαάαΐθβ ν]ἀθσοὶ ἰαἰσαίογαμι συγγαιμ, ας 
ἴυπι Θαυοτγιπι απ Θαυιπ {ΠΟΥ ἃ ςΟΥ βίο ἐθ ποσὶ, Ορογαπὶ ἀαραΐ, οἱ 6 Χ 
ΘαπΘβίγθι15 σΟρ᾿15 5815 δα σοηίμμη οἱ σΌΣ 5. σΟηῇΠοθγοί, 5: }}}65 ᾿ρϑ115 ουγτὶ- 
θὰ ξ ἃ6 5θρϑίμη δἰ ραγαίθαΐ δ ἴῃ σα ἢ ατιχ Θογατη δβδοῖ. Δαηχὶϊ δυΐθηὶ 
ΟΌΓΓΙΠῚ 5ιπι}) ζῶ. ὐ ὁ ΘΙ θι15 αιϊαΐποῦ οἱ θα αῖβ οοΐο σοηδέαγοξ : ὑχοὺ 
νογὸ 65 Ραηι μέ ἀὁ (Δου ται θ 15 ᾿ρβίιι5 Του σα οἱ δυγθαη, οἱ δυγθαπι σα- 
ἰθᾶπι σοηίδοϊ!, ἰόπηαυθ Ὀγασῃίογιηι τδραμηθηΐᾶ : Θα 05 δυΐθπι ΟσΌΓΤΙ ἰμποίοϑ, 
1οίοϑ Φ θὶβ ἱθρτιηθῃ15 ᾿πϑίγαχὶς. ἴη ἢϊ5 φαϊάοπι σοηβοίοπαϊβ οσσυραίαβ Θγαΐ 
᾿ΑΡγαάαίεβ. Οὐγὰβ αὐΐθπὶ Οὐγγαπὶ ὁ 5: οὐπὶ Τθιη πὶ 5 ααδίθον ἐπί, 
ΔΗ ἀνουες θυὶ ΡΌ550 ΟΌΥΤΙΠ) δἰ. ἢ} οὐΐο ἐθητοπιιτα, αἱ οαΐο θουτ [15 

υὐ οἰ Ῥαυ]ὸ ᾿η οΥ ὰδ5 ὅμοια τοῖς Κύρν. Αἰΐα- 
6 οσοηίγα δαἀϊζογσυτη οἱ Μ58. δάδτῃ [ἴά 
τυ] οηΐβ ἱπάπσογο ποὶαϊ. 

ἃ Περὶ τὰ δρεπανηφόρα, ὅτ 6.1 ΥἹάο Ρ. 299. 
Ὁ Τεθωρακισμένυς, ὅς 6.1 Η 5 πα] Θαα- 

ἐ68 Οαἰαρηγαοίος Δἀρθ)]αΐοβ ϑεγυΐι5 ἀάηο- 
ἰδΐ δὰ Αὐηοϊά. ΠΡ. 11. ν, 770, οἵ 564. 

ϑριινπναηίόηιηιιο ἀαρὶἰαναὶ ἐηινιηη, ὅς ο. 
(αἰαρἠγαοιὶ αυΐοτῃ ἀϊοαηΐυγ δαυϊίο5 αὶ οἱ 
Ἰρϑὶ ἔδυσο στρ ηῖὶ σα, οἵ Θα108 5 ΤΆ ἰδ Υ 
Τα 05 Πα θδηΐ, «ἡϊπεπαιι 110. 5. Ρ. 194. 
Ῥελευταῖα δ᾽ ἦν ἡ κατάφρακτος ἕππος, οἰκείως τῇ 
προφηγορίᾳ, τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασ- 
μένων τοῖς ὅπλοις. Υἱάδ Ῥοῖτο 4ὰ8 ποίαγὶ- 
ΠΊῸΒ Εἰ. 8. Ρ. 177. οἱ οἡγυϊατιὶ Ταοίϊο. Ὁ. 
53. εὐϊξ. ϑολο. 

ς Ὅμοια ἐκείνῳ] 5΄1Ί6 ἸἰΡΥϊ, 4ιιο5 υἱάϊ, 
οὐνήςβ. ϑϑὰ, υἱὐ εἰμὶ} εἰβδι μα! θη, ΠῸΠ 
ῬοΟΒϑασα ὨθΠ ῬΥΟΌΔγο ΟΠ] γᾶν Γι τοίι, 
αὐ τοροπρηιγα δδηϑηξ ὅμοια τοῖς ἐκεδοος 

ἃ ἽἌρμα τετράρυμόν)] Ὡθοὰπ ἢὰης 6Χ- 
ΡΓΘβϑὶς ΡΒ οϑέγαΐαβ ἤοοη. 10. 3, ἀα Ῥαη- 
ἑπμοᾶ. Ῥαιιὸ Ροβέ Νοβίεσ 48 ὀκταρύμῳ Ογτὶ 
αὐτὰ Ἰοφαϊξαν, φαὶ ἐγαοία5 ογδΐ ὀκτὼ ζεύγε- 
σι βοῶν. Ὅπάα ἀϊδοϊππια5, ἰπ Υ δίθγπι ΟῸΣ- 
Υἶθιι8, (ΘΟ Π68 δ᾽ ΠΡ ΪΟΒ 51} 85: }}5 τ ΒΡ" 
αἶββα ἑατηθηϊοσι ραχῖθ5. Τεηιοη 5 δ1}- 
ἴδ πὶ ἰβίοϑ ΠΟ ἡιεσέα 858 Ῥοβιΐοϑ, 81108 ἀθχ- 
ἴγοβ, 8|1058. δἰ ῃἰβίγοβ ; 86 4]108 ὶ 
οβίθηαϊξ οοηίγα ϑαϊηναεύμωι ΒΟ βδσὰβ ὧδ 
γ8 τοῖο. Ἰϊθ. 1. 6. 12. Ἐπ που ἔογβϑῃ ἰοθο 
51) πολύρυμα ᾿ιϑ δὶς «Πγγέαντιδ, οὐ] 8. Ῥ. 
10. τυϑητ οηθι ΕἾ ̓. ᾿ 



ΒῪ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς΄: 807 
ἄγειν τῶν μηχανῶν τὸ κατώτατον οἴκημα" ἦν δὲ τᾶτο φριόρ- 
γυιον μάλιςα ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς τροχοῖς. "'Τοιτοι δὲ πύρ- 
γοι σὺν τάξει ἀχολεθδντες ἐδόκεν αὐτῷ μεγάλη μὲν ἐπικεραῖγας, 
νέσ)γαι τῇ ἑωυτὸ φάλαγγι, μεγάλη δὲ βλάξη τῇ τῶν πολεμίων 

στάξει. Ἐποίησε δὲ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων χαὶ περιδρόμος χωὶ 
ἐπάλξεις" ἀνεξίξαξε δὲ ἐπὶ τῶν πύργων ἕκαςον ἄνδρας εἶ» 

Ἐπεὶ δὲ πάντα συνεφήχει αὐτῷ τὼ περὶ τὸς πύργος, πεῖραν 
ἐλάμβανε τῷ " ἀγωγίμε' καὶ Ὡολὺ ῥῷον ἦγε τὸ ὀχτὼ ζεύγη ὃ 
σὸν πύργον καὶ τὸς ἐπ᾽ οὐτῷ ἄνδρος, ἢ τὸ σχευοφορικὸν βάρος 
ἕχαςον τὸ ζεῦγος. ΣΣχευῶν μὲν γὼρ βάρος ἀμφὶ τὼ εἴκοσι καὶ 
σέντε τάλαντα “ ἦν ζεύγει" τῷ δὲ πύργϑ, ὥςπερ τρωγικῆς σκενῆς, 
σῶν ξύλων πάχος ἐχόντων καὶ εἴκοσιν ἀνδρῶν καὶ ὅπλων, τότων 
ἐγένετο ἔλαττον ἢ πεντεχωίδεκο. τάλαντα ἑχάφῳ ζεύγει τὸ 
ἀγώγιον. Ὥς δ᾽ ἔγνω εὔπορον ὅσων τὴν ἀγωγὴν, παρεσκευο- 
ὥετο ὡς ἅμω ἄξων τὸς πύργες σὺν τῷ ς“ρατεύμοτι" νομίζων 
φὴν ἐν πολέμῳ πλεονεξίαν, ἅμω σωτηρίων τε εἶνοωι! χοὶ δικωϊο- 
σύνην χαὶ εὐδοιμονίαν. 

ΤΑΔΟΏἸΠΘ ΠῚ ἰηπια νποσχοίυυ βἰγαοίυτγα : οἱ ἀθογαΐ ἢϊο Ομ γμδ οὐὨλ τοὶ α ἃ, 
τογγᾷ {ἰρι5 υἱηῖ58. ἘυΪυδιηοα! ΓΕΒ. δὶ οὰπλ ΟΥ̓ θ.5 ΞΘ πογθηΐαγ, ν]46- 
Ῥδπίμυ 6] οἱ ρἢ ΙΔ ΠΡῚ 5185 ΤΔΡΏΟ ἴογε δα] πηθηΐο, οἱ Πποβίμπι Ὁ ΟῚ ἸΠΔΡΏΟ 
ἀάταμπο. ἘΙαμ βίγασίι 5. ἴῃ Πῖβοθ ἰὰτὴ Οἰγουζα5 [6 οἱΐ (πηι ῬΥΟΡαΡΏΔΟΙΪΒ 5 
οἵ ἴῃ τυτγτῖπι πα ΓΆ δὲ νἹρΊ ΩΓ] ΥἾΓῸ5 ἸΤΩΡΟΒΪ τ, 

Ῥοκίρα νεγὸ αυὰπι οχηηΐα, 4188 δ συγΓαβ ρου θαηΐ, ᾿ρ5] θββθηΐ σοῃΐδοίδ, 
Ρογϊουΐαπι νϑοίαγεβ ἔδοὶϊξ : οἱ ταυτὸ {8 ΟἸ] ὼ5 Οοΐο 118 ἡαρα τυγγῖπη οὐτὴ ἐηιρυ-- 
{18 ἴῃ ϑατὰ τὶ ἰθι5 ἰγα μοβαηΐϊ, ασυαᾶτα ἀπυπὴ ᾿υρτιπὶ 14 οπηηθ ἔθυγθὶ, αυοα οἱ 
θΧ ᾿πηρθαϊπηθ πεῖ ἱπιροποθαίαγ, Νίδηῦ Ἰυρο ἱπηρααϊπιθηΐουη) οι, φιοα 
ἑετὸ ταϊοηΐα αυΐϊηηυθ ἃς νἱρίητ αφμαδαΐ, ἱπηροηὶ βοϊθθαΐ : δὲ οὰπι ἴῃ ἑαγεῖ 
ταδίοτϊα ἰγασίοθο ΞΟΘη 5 ογαβϑιίἀϊποῖη παθογοΐ, οἵ ΥἹΓ] θϑβθηΐ νἹρὶη!} δὲ Δγμδ, 
ἤοθαΐ υἱὐ πδος ἴῃ ἀπυπηηθοάαιιθ ᾿πρττηλ ΟΠΘΓΙΒ γαϊηὰ5 ρζαιμδέγο υο]ιοηαϊ, ᾳὰπι 
ταϊδηΐα αυϊπάδοϊηι, οοηῇ ογρηί. Ῥοβίαμδιη δηϊτηδάνους (Δ οἸ]6η} ϑ πο 6556 
ψΘΠθηαϊ γαϊοποιη, ραγαθαξ 5656 υἱ (ΓΓ65 πὰ οὐπὰ Θχογοϊξα ἀπισογδῖ : συ ρῃ8 
41 ἴῃ θ6 110 σαρίαϊοπθηι σοπαἸοἢ 5 ῬΟΙΙΟΥ 5 Θχίβεϊπιαγθί οἱ βΆ  ε{15. δὲ ᾿βιϊσ 
τίδρ, ΘΓ Ῥτοϑρογ 8115 6556 ρ]οηαπι. : ᾿ 

ἃ Τοιῶτοι δέ ιν} 6 ἰαγγϊρυ5. 1δ8.10.5- 
ἐπεί. δ. 4. ο. 17, 18, 5:6- 

ισεοἰ δ Οοτητηθηΐ δὰ Ἰοούτω. 

τηοαδ γϑυθα ΘΧΡΟΩΔ8: εαρονλεναϊι)" φινὰηι 
“μοϊὲ αὺΐ σφμᾶ γαϊίοηπιε υοἰνὰ εα ροϑβθηΐ. 

ο Ἢν ζεύγει" τῷ δὲ, κ 6.1 8516 τοροϑυϊπλὰβ 

»ἢ 

Ὁ᾽Α ἴῃ οἀϊεῖβ. 10 γ]8. 51. βουϊθὶ 
5βοϊεῖ; ἱπ Μϑίο Βοάϊ!. ραυ!ὸ Δ]1|6γ ------- 
πύργυς, ἐλάμβανε τῷ ἀγωγίωυ πεῖραν. ϑ΄οΡὨδᾶ- 
ἨῸ5 Βυϑρί σαί ἀγωγίν γΘροΟηΐ ἀθῦθοτο ; ργω- 
βουγίίτη οπι. ἀγώγιον τῆοχ βοαυδίαν, 506 
4118. εδἱ ῃυ5 γοοΐβ ροίεδίαβ, 4118. ἀγωγίμυ, 
αὕπτη 5] 45, ΠΕ γὃ σΥγη85. 56 πδΓ)9 ΦΌτη- 

οΧ οἀϊίίσης Εἴοη. οἱ Μϑίο Βοάϊ. ἰῃ ᾳῃο 
γεγο ἰθοί!οηΪ5 νϑϑιϊ ςἰα 581}8 αἀραγοηΐ ; ἀοΐ 
οηΐτη ἣν" ζεύγη" τῷ δὲ, ἕκο. Ῥτϊὰ8 γυϊρο 
ἰθροθδίαγ ------ ἦν ζευγίτυ δὲ, κο. Ὡς ἐπ» 
θὰ58 δυΐοιῃ βοοῃαγαχῃ ξοπουίθιι5, 7Τγαρίοῖϑ 
501}, Οὐηυϊοῖβ οἱ Βαίϊψγιοῖδ νἱάδ 818. ΚΦ Π71}9, 
ὅδ «ἤγοῖδι!, Γι ν δ. ο, 8, 



ΞΕΝΟΘΩΝΤΟΣ 

Ἦλθον δὲ ἐν τότῳ τῷ χρόνῳ καὶ "παρὼ τῷ Ἰνδᾶ χρήματα 
ἄγοντες, καὶ ἀπήγγελλον αὐτῷ ὅτι ὁ ᾿Ινδὸς ἐπιξέλλει τοιαίδε, 
«Ἐχγὼ, ὦ Κῦρε, ἥδομαιὅτι μοι ἐπήγγειλας ὧν ἐδέο᾽ χαὶ " βέ- 
«χομαί σθ ξένος εἶνωι, κωὶ πέμπω σοι χρήματα καν ἄλλων 
“δέῃ, μεταπέμτθ. ᾿Ἐπσέσαλται δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμδ ποιεῖν ὅ,τ 
“ ἂν δὺ χελεύῃς.᾽ ᾿Αχόσας δὲ ὁ Κῦρος εἶτε, ᾿ζελεύω τοίνυν 
ὑμᾶς, τὸς μὲν ἄλλος μένοντας ἔνθα κατεσχηνώχοωτε, φυλάτ- 
σειν τὰ χρήματα, καὶ ζῇν ὅπως ὑμῖν ἥδιςόν ἐς!" τρεῖς δὲ μοι 
“ἐλθόντες ὑμῶν εἰς τὸς πολεμίος, ὡς πωρὰ τὸ Ἰνδᾶ περὶ συμ- 
μαχίας, καὶ τὼ ἐκεῖ μαθόντες: ὅ,τι ἂν λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν 
ὡς τάχιζω ἀπαγγείλατε ἐμοί τε καὶ τῷ Ἰνδῷ" χῶν ταῦτά μοι 
κολῶς ὑπηρετήσητε, ἔτι μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομοωι τότϑ, ἢ ὅτι 
χρήματα πάρεςε ἄγοντες. Ναὶ χὰ οἱ μὲν δάλοις ἐοικότες 
χατάσχοτσοι ἐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπαγγέλλειν, ἢ ὅσα 
πάντες ἴσασιν" οἱ δὲ τοιῦτοι οἷοί περ ὑμεῖς ἄνδρες πολλάκις 
χαὶ τὼ βολεύματα καταμανθάνθσιν. Οἱ μὲν δὴ Ἰνδοὶ, ἀχό- 
σῶντες ἡδέως καὶ ξενισϑέντες τότε πωρὼ Κύρῳ, συσχευασάμενοι 
σῇ ὑςξεραίῳ ἐπορεύοντο, " ὑποσχόμενοι ἦ μὴν καταμαθόντες ὅσα 

υϑθὸ 

1ἃ τοιηροσὶβ οἰϊδηι 1}}1 νθηῦγθ, 41 ρδοπηϊαγη ἃ ἔπᾶάο δαΐεγθρθαπὶ : ἂς εἱ 
γϑπυηεγαυπί, Τπάσπι ἰα]ϊὰ φμαάαηι ἐρδὶβ τιαημάαῖα αὐ φαπι ρογζογεπάα ἀε- 
ἀϊ556. “( Θῳταΐατη ταϊῃὶ οβῖ, Ονγθ, ἴθ ΤῊΠῚ βρη! Ποᾷεβο, αυΐθι5 ΓΙ ΓΘΡῸΚ 
(ς ορὰϑ οϑβϑῖ : αἴθ ΠῊ1ΠῚ ἰΘοιπι ΠΟΒΡΙΓ] [115 6556 ν οἷο, οἵ ρϑοιηα5 {01 τηϊτῖο : 
(ἐ ᾳυδά 51 4}115 ΕἸὈΪ 511 ορυδ, γα τθ αἱ αὐ ἐδ ἴδγαηί, Ῥχγωϊογοὰ χηδπάδίυμι 
(ὁ ροῇ 115, αἱ ἃ τι6 αὐ ἐὸ συεδηϊιηξ, αὐ ααϊσαυϊα τὰ 556 γ}5 ἰδοϊδηϊ.) Ομα 
εἂπι αὐαΐϑβοὶ Ογτγαβ, ργεθοῖρῖο Ἰρὶταν, αἷτ, αξ νϑϑιίγίιπχ 8}11 115 ἴῃ τα γηδοι 5 
᾿ιὶς τϑπιδηθηΐοβ ἴῃ (1 νῸ5 ΓΘ ρ β.15, ΠΌΓαΠ ῬΘΟΙΠΙ Τμ Οἰβίο 65 βἰηΐ, οἱ 
400 'ρ80. μιοάο ἐπουπαἸββιμη πὶ 511 ν]ᾶηὶ ἀθραηΐ : {τ65 αὐΐθηι νεβίγί δὰ 
Ὠιοβῖθϑ ῥγοίδοι!, αἰᾶβὶ αὐδὶπέ αὉ Τηάἀο βοοσϊοίας5 ἱπθυης ρσταίϊᾷ, οἱ ϑάοςτὶ 
1|1Π1|ς ομηηἶα, αἰ: αἰσαηΐ [οἰδηῖα 6, αυαἸ ΡΥ ηγὰπι οἱ μαϊῃϊ δὲ 1πάο γοπυπίϊθηῖ: 
ἃἴαμῃ!θ ἴῃ 15 51 τ] δρτορίαπι Ορθγαπι παν ὈΪ8, ππ8] ΟἹ Ὸ5 ἔα πὴ ἧλος ΠΟΙΏΪΠδ 
ψΟΘῚ5. ΠΡ 6 θο σταῖϊαβ, συὰπι αυδα Ρ᾿Θοιηϊα5 δ τυ ]θυ τς, ἘΠ θηΐπὶ Ξρϑου]αῖο- 
ΤῸ5 56ΓΥ 5 5111165 Π1Π1] ἁἰπὰ απο βοϊδηϊ γϑηιη το μοβϑαηΐ, αιὰμῃ 4188 
Ὠοΐᾶ 5:1ξ ὈΠΊΨΘΙΒΙΒ : αἵ Θ᾽ υϑηη αἱ Υἱτὶ, αἰια]65 νὸς δϑίϊβ, Βε ρθημπηηθγὸ οἰΐδηπν 
ΠΟΠΒ,}1ὰ ρογαϊβουηῖ. πε οὐπι {παϊ ΠΡ Θηΐον δυάἴββθης δὲ Ποβρίεο ἕυπο ἃ 
Οντὸ ΠἸθ γα ἴθι Δ ΘΕ [υἸββθηΐ, Ῥᾶγ αἴ 15 ΠΟΙ ΡΟΒ᾽ ἤβαιιθ ΓΘΡῚ5 51.115, ροβιγιἀϊθ 

ἃ Παρὰ τὸ 1δῦ, 9.1 Ὑ]άδ 5Βιργτα Ὁ. 3, 
Ὁ. 145. οἱ 566. 

Ὁ Βόλομαί σου ξένος, δο.1] ΑὨΓααϊα5 ἴῃ 
Ογϊδηΐθ, υἱἱ πθὸ Πποαϊὰ, Θχοθρ δ αι ΟἱΒ 
ἹΚεγυαηϑεγαΐδ, αἱ ἰἸοφιιπηΐαν, ποὴ ογδηΐ αἷ- 
γουβϑοσῖα, 4αϊθιι8. Ἔχ οἱ ρογθηΐαν ρου συ ηὶ. 
σοηΐ, αδῃ. χίχ. 3. δααϊο. χὶχ. 15. οἵ βθῆ. 
Ἡϊΐηο Βοϑρ ἰουιιτὴ σΟὨ ΓΘ ἀογ μὴ ΠῸ8 : 
αὐοὰ διηϊοϊ 5 στ ητ5. ΠῸῚ ῬΥϊναί! πποάὸ, 
βαὰ οἱ γϑρϑβ, Υἱγτὶ Ῥυϊηοῖροβ, οἱ οἰνιαΐθβ 
Θοΐογ βοο μαπί, γ6] ΠΆγα 5 Ποὐθ Τρ. γο] 

ἰΔΌ οἄδ οδυβᾶ. ὙΥἹάᾶο ἰηϊί. 10. 5. δεέμοῖς, 
Αμίᾳ. ΘΟΏΥΪν.1, 27. οἱ Τοπιαδῦι. ἀ6 ἴδββοσ. 
Βοϑριέ. 

α ᾿Ελθόντες ΥἹάδ Ρ. 300, ηοΐ, ὁ. 
ἃ Ὑποσχόμενοι ἢ μὴν) ΟΥ̓ΠΘΠΘΠἿ ΙοοῸ 

ἰδές ἴῃ Ἰυγ )] υγαπᾶο οἵ βροῃϑίοηρ, βοϊθηΐ δὦ- 
ΒΙθοσὶ ραυίουα, ἘΣΧΘΙΏρ]β ρᾶγοο ; 4υϊ- 
θ118 ΡΙθπὶ βαπξ οἴηπθ5 Αἰξσογιχῃ ϑ τὶ 
τὰπι ᾿ἰρτὶ. ΥἹάδ 515 ἴάσιθπ ΠΡ. 4. ". 178. 
πρῖ, 5 γϑ 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς΄. 809. 
ἂν δύνωνται πλεῖστω ἐκ τῶν πολεμίων, ἥξειν ὡς δυνατὸν τά- Ὁ 

ἀκα μα δ ἘῸΝ ΩΝ λ λ , ι ἈΠ ῚΣ Ὁ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα πρὸς τὸν πόλεμον παρεσχευάξετο 
μεγωλοπρεπῶς, ὡς δὴ ἀνὴρ ὀἐδὲν μιχρὸν " ἐπινοῶν πράττειν" 
επεμελεῖτο δὲ ἐ μόνον ὧν ἔδοξε τοῖς συμμάχοις, ἀλλὰ καὶ ἔριν 
ἐνέξαλλε πρὸς ἀλλῆλες τοῖς Φίλοις, ὅτως αὐτοὶ ἕκαφοι Φανῶν- 
σοι χαὶ εὐοπλότατοι χαὶ ἱππικώτοτοι ἢ χαὶ ἀκοντιξικώτοτοι χαὶ 
σοξιχώτατοι χαὶ Φιλοπονώτατοι. Ταῦτα δὲ ἐξειργάδετο ἔτ! τε 
τὰς ϑήρας ἐξάγων, χαὶ τιμῶν τὸς χρατίςξες ἑκαςωχῆ᾽ καὶ τὸς ἄρ- 
χοντὰς δὲ ὃς ἑώρω ἐπιμελομένες τότε, ὅπως οἱ αὐτῶν χράτιςοι 
ἔσοντωι ςρωτιῶται, κωὶ τότος ἐπαινῶν τε παρώξυνε χωὶ χωριζό- 
μενος αὐτοῖς ὅ,τι δύναιτο. ἘΠ δέ ποτε ϑυσίαν ποιοῖτο καὶ ἑορτὴν 
ἄγοι, καὶ ἐν ταύτη “ ὅσω πολέμϑ ἕνεκω μελετῶσιν οἱ ἄνθρωποι, 
πάντων τότων ἀγώνας ἐποίει, κωὶ ἄθλα τοῖς νιχῶσι μεγωλοπρε- 
πῶς ἐδίδω, χαὶ ἣν πολλὴ εὐθυμίω, ἐν τῷ ςρατεύματι. ᾿ 
Τῷ δὲ Κύρῳ σχεδόν τι ἤδη ἀποτετελεσμένω ἦν ὁπόσω ἐξέ- 

λεῖοὸ ἔχων ςρωτεύεσμηωι, πλὴν τῶν μηχανῶν. Καὶ γὼρ οἱ 
Πέρσαι ἱππεῖς ἔχπλεῳ ἤδη ἦσαν εἰς τὸς μυρίες" καὶ τὰ ἅρμω- 
τῷ τὼ δρεπανηφόρω, ἅ τε αὐτὸς χατεσχεύασεν, ἔχπλεω ἤδη ἦν 

Ῥτοἢοϊβοθθαπίυγ, βδησὶθ ΡΟ Ἰοἷεἰ 56, 01 ἀθ ποβεϊθυ5 φαδπίαμπι πιαχί μηδ ΠΙσογεῖ, 
αἰ ἀϊοἰδβοηΐ, αφυὰπι ἤοτὶ ροββοῖ σοἰδυε πιὸ γο πγοβ. , 
Ογευβ δυΐεπι οἂπι 4]1α ραγαθαὶ δὰ ραρματῃ πιασηϊποὺ, υἱ ογαΐ βαπὸ νἱἷν 

ἰαἰϊβ, αι π1Π 1] οχίραυπι σεγοιο σορι(αγεῖ, ἰὰπὶ ΠΟῚ 50] μι δα ουγαθαῖ, α186᾽ 
5001} σοηβυϊββθηΐ, 5οα δἕϊαμπι σοη ΘΠ ΟΠ 6 ΠῚ ἰπῖοῦ ΔΠΊ]005 πἸαϊιδηη Θχοϊαθαΐ, 
"αἴ ΘΟΓΌΠῚ 5: ΠΡῚΪ ἀὐπηδίϊ ρου πουτ πιὸ, αἱ Θηυ Δ 6], οἵ Δου 44], οἱ βαρ! παὶ 
Ῥου ἰββίγηϊ, ἰαδογύμηαιια Ῥαι θη ββίτηϊ σοπβρισθγεηίασ. Αἴαὰθ πες οἰεοϊί, 
{πὶ δ νοῃδίϊοπο5 605 δὐποθηάο, {πὶ ᾿γεϑιδητϑβιπιοβ αθίαθ ρῥγοωηιῖδ οἱ 
Βοπογίθυβ οὐπαηᾶο : ἡ]η οἵ ργοίδοίοβ 605, 4005 νἱάθγοῖ βιιαϊοβὸ ὀρϑγαπι 
ἄατα, αἱ τ 1165 ᾿ρβογαχα αυᾶὰμπι ορίϊποϊ ἐϑβθηΐ, ραγείμι οοἸ]δυάαηάο οχϑουθθαΐ, 
Ῥαγίπι οἷβ σγαϊ οαπάο αυδουπαᾷὰθ ἴῃ τα ροϑβεί. (δά 5] τϑπὶ βαογδπι 8]1- 
αὐυδηάο δοογοῖ [οϑεάγανε ἀϊθπι ἀρεγοί, ἴα πὰ 4 πο αι16 ΘΟ πὶ ΟἸηΐ πη, 485 Π0- 
τηΐηθ5 ὈΘΠΠῚ οαυβᾶ οχογοθηΐ, σου απλϊη8 ἰηβιἀθθαΐ, οἱ ργυηϊα νἱἹοίου 5 
ταλρτϊβοῦ ἰατρίοναΐαγ ; τηυϊάσιο αὐοὺ 7απὶ ογαὶ ἴῃ ὀχογοῖζα ἢ] Υ]Γ85. 

Εγαηΐ δυΐεπι ὕντο ρογίδοία ἰὰπὶ ργοροιηο μι ομηηΐα, ααϊθυ ἰῃ ἜΧρϑαϊ- 
ἴοηθ υὶ νοϊοαΐ, οχίγα τηδο ας. Εὐἰθηΐπὶ Ῥεογβιοογιιπὶ θαυϊίαμη ΠυΙΊΘΙῸΚ 
8] ἀδοοπὶ πλ}}}18 ρ]οπὸ ᾿ὰπὶ δχογονογαῖ ; οἱ [Ὁ] σαι οὐγγι5, 105. 'ρ58 ραᾶγᾶ- 
ψεγαῖ, σαπίθ Πα ΠῚ [ᾶπὶ ΠΕΓΊΘΤΙτη ΧΡ Θθδηΐ : 11 οἰϊατη, 4105, ΑΡγαάαίοβ 1116 

ἃ '᾿Ἐπινοῶν] ἴπ γυ καί5 χυϊάοτα εἀϊοηϊ- αὰ6. οΠἹάϊπα γοτὸ, καὶ ἀκοντιςικώτατοι καὶ 
ὑ08 εἰ Μϑίο Βοάϊ. Ἰορί(αγ ὑπονοῶν" Θϑῃὴ 
γοτγὸ Ἰσοϊ οποία ᾿Ι 65 56ου{118 διιγα, αυδτη 
γείισία, (Δ Ὀ τ οἸ 15 4ὰ5: νἱάϊξ, ἐΧειηρίατῖα 
ΒΌΡΡοααηί; 6 ϑίορμαηιβ δἴϊαχη 
ἃ γοίοσε φυοάδτῃ οἀΐετί ργοδάϊααδ. 

Ὁ Καὶ ἀκοντιςικώτατοι καὶ, ὅς. ἃ ΜΗ. 
Βοάὰϊ. εὐϊῆσπε5 ϑέερἢ, Γιειποὶ, Ἑτον,. Αα:- 

τοξικώτατοι, ὩΟ Παθοῖ ; 66 δὰ ἰαὐγίοϊτϊ 
ΔΡΠΟΒΟΙΐ γούϑιο. 

ςο “Ὅσα πολέμυ, ὅς 6. ΟΟὨΐοΥ. 11Ὁ..1, 0. 58, 
οἱ 110. 2. Ρ. 93, οἵ 564. πάρ Οποβαηάευ Θὰ 
Τογὰ οταηία οἰ σαΐθ86 ν!ἀοίαν, ααο0 ϑέγαϊερ, 
ΟΔΡ. 10, ἰγασῖν ργωσορία. 



- δ 

ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ Ὁ10 

3 τὼ ἑκατόν ἅ τε ᾿ΑΘραδάτης ὁ Σόσιος ἐπεχείρησε χωτασ- 
κευάξειν ὅμοια τοῖς Κύρε, καὶ ταῦτο ἔχπλεω ἦν εἰς ἄλλα ἑκα- 
τόν. Καὶ τὰ Μηδικὰ δὲ ἅρματα ἐπεπείχει Κῦρος Κυαξάρην 
εἰς " τὸν αὐτὸν τρόπον μετασκευάσαι ἐκ τῆς Τρωϊκῆς καὶ Λιξυ- 
κῆς διφρείας" καὶ ἔχαλεω καὶ ταῦτα ἦν εἰς ἄλλα ἑχατόν. Καὶ 
ἐπὶ τὰς καμήλδς δὲ ἐχτεταγμένοι ἦσαν ἄνδρες δύο ἐφ᾽ ἑχάςην 
σοξόται. Καὶ ὃ μὲν πλεῖςζος ςρατὸς ὅτως εἶχε τὴν γνώμην, ὡς 
ἤδη παντελῶς κεχρατηκὼς, καὶ δδὲν ὄντω τὼ τῶν πολεμίων" 

᾿Επεὶ δὲ ὅτω διωκχειμένων ἦλθον οἱ ᾿Ινδοὶ ἐκ τῶν πολεμίων, 
Ὁ ὃς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ χατασχοπῇ, καὶ ἔλεγον ὅτι Κροῖσος 
μὲν ἡγεμὼν καὶ ςρατηγὸς πάντων ἡρημένος εἴη τῶν πολεμίων, 
δεδογμένον δ᾽ εἴη πᾶσι τοῖς συμμάχοις βασιλεῦσι πάση δυνά- 
μει ἕχωξον παρεῖναι, χρήματα δὲ εἰσφέρειν πάμπολλα, ταῦτα δὲ 
φελεῖν ἃ μισθεμένος ὃς δύναιντο, καὶ δωρομένες οἷς δέοι" ἤδη δὲ 
καὶ μεμισθωμένος εἶναι πολλὰς μὲν “ Θρᾳχων μωχριροφόρες, 
Αἰγυστίος δὲ προσπλεῖν' καὶ ἀριθμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα μυρι- 
ἄάδοας “ σὸν ἀσπίσι ταῖς ποδήρεσι, χωὶ δόρασι μεγάλοις (οἷά 
σερ καὶ νῦν ἔχϑσι,) χαὶ χοπίσι' προσπλεῖν δὲ χαὶ Κυπρίων 

ϑυβ1ι5. ΟΥΤῚ ΘΟ ΙΡῈ5. 5: τ1}65 ραν ΠΟ5 βυβοθρογαΐ, σϑῃ πη αἰΐο5 ρἰοπὰ 6Εϊ- 
εἰρθαηί. Ἐτδπι νάχαῦὶ ΟὝσῖβ δου δπιδγαΐ, αὐ οὐστιι5 ΝΙθαϊοο5 δὰ θὰπ- 
θη πιοάμταῃ ὁχ Ττοϊαηϑ, νθιοᾶσαθ συσγιαπι ἔργ τη, ᾿πηπιαϊαγοῖ: αα] οἱ 
ἦ051 ογαῃΐ ουηπῖπο δ ΘΘΠΐΘ 05 ΠΙΙΠΘΙῸ αἶϊο5. Ργφίογοὰ ἀο᾽θοί θγαηί ργῸ 
ΘΒ ΠΉ6}15 ΠΏ} }Π1Π{65, ἴῃ 5] Πρ] 5. ἀπο βαρ! αγ, ΕἾ πηαχίπηα αυϊἀθ πὶ ρᾶγ5 6 χ- 
Θγοϊτῇβ ῃος δγαΐ ΠῚ η10, “δὶ αἴ} ον ϊηὃ 18π| νἱοἰββθηΐ, οἱ ψιμαϑβὲ ποβίϊα πη 
αὐ ραγαίιιβ ΠΌ 15 οββθηΐ πιο πηθητὶ : 
Οὗ δυΐθηι, 115 5. δαίδοιβ, [πα] ἃ ποβέιθι5 γϑα ἰββθηῖ, 405 ΟΥΤῚΒ 

5ρΘοι Πα] οδυβῶ τηϊβογαΐῖ, ἃς αἰ σογθηΐ, Ογοθϑίηι δ Θοίτ πη 6556 ἀπ οθῖη δἵ ἰγη- 
θΘΥΔΙΟΓΘ ἢ ΟΥ̓Δ Π 1) ΠΟΒΕΠΕ Πα ; οἵ ἀθογθίαΠ, τ ΟΠΊΠΟΒ ΓΘΡῸΒ 5061], 515 40}15- 
6 συλ ΟΟΡ 5 ὈΠΙν ΘΥ515, Δ δββθηΐ: εὖ ὙΠ ΧΊ Δ ΠῚ ΡΟ ἶ 6 ΞΌΠΊΠΙΔ ΠῚ ΠΟΙ οΙ- 
τϑηΐ, δάτηαιθ πηρθπάογθηΐ δὰ τ] Π}65 οοπάποθηο5, ασασβουπαιδ Ροββθηΐ, δὲ 
δ ἀδπάα χπππογὰ, αυΐθι5 οροτγίογοι : ργξοϊθγθὰ οοπαϊοΐοβ πὶ ΡΟ ΟΪῸ5 
6856 Τ Πγδοᾶβ πη Ο ΡΥ ΠΟΙΌ5, ργρίϊο58 πᾶν 5115 Δάν ϑῃὶ ; αἴαιι λ05 αἰθθαηῖ 
6856 ΠΙΠΊΘΙΟ δα σοηΐαπι νἹρΊ πη πλ}}}1ὰ, σὰπὶ 5615 δα ΡΘά65 πβατι6 ΡΟΓΈΠΘΗ- 
{ἰθυ5, Παβιβαιθ πηᾶσπῖβ (απ 165 οἰϊαπιὶ πιο Πα θ6π|) οἵ σορ αι: Ουρυῖο- 

ἃ Τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅςς.1 ὅ΄« ΜΒ, Βοαϊ, 
δὲ εὐϊξίοπεϑ .4]4. Εΐοη. αἰΐαιαιθ. ϑίθρηδηυβ 
δυΐοπι οἱ Τιδυποϊανὶ 5 τῦτον οἰΐδηη Ροϑὲ τρό- 
πὸν Ἔχ θοηΐ ; ᾳυοὰ ἰαγηδη ἰρ819 βυροῦναρα- 
ὩΘαπ 6836 Υἱϑὰπὶ 6βΐ, υἱ ὁΧ ποίἃ οἱ δἀροϑβὶ- 
(ἃ σομῃδίαξ, 

ἢ Οὗς ἐπεπόμφει, δ.ς.1ὺ Ψίάα ρ. 308, 
ς Ὁρᾳκῶν μαχαιροφόρες Ἐδηᾶοπι ΤὨγϑοὶ- 

Ῥὰ5 δγηαΐαγατῃ ἰγϊ θυ Τλμομάϊάες, 110. δ, 
Ὁ, 144. 

ἃ Σὺν ἀσπίσι ποδήαεσι) Τημπδὶζαἰὰ οἴνρθο- 

χὰπὶ τηϑρηϊΐηθ ἱπβὶρ 65 εὐδηὶ συριϊί, 
ας. Τυγῖνι5 50} ἰηϊξίαση βιδείι Π βδεγέ. νῳ 

ἐπιόντος αὐτοῖς βαρθαρικᾷ ςόλυ, ἵππυ Μηδι- 
κῆς, ἁρμάτων ἹΠερσικῶν, ἀσπίδων Αἰγυπτίων--- 

ΟἸγρεβ ίβοεδ. Βαιὰ ἐξὰ ἔόσβϑη ἀἰδβὶ- 
τη ὐ 18 ογαΐ 185, αθοτα μη τιιβ, "1. β΄, ν. 389, 
φαρο!]αὶ ἀσπίδα ἀμφιθρότην, ὶ. 6. τὴν πανταχό- 
θεν τὸν βροτον, ὅ ἐςι, τὸν ἄνθρωπον, περιέχυσαν 
καὶ σκέπυσαν. Ἰιὰ ϑολοίξαδι65 αὦ Ιοουῦ, πος 
ΑἸον Ἐπιδέα ἠιι5, Ρ, 2,48, 



οὐ Δ δὲ ΠΥ νν. Ἧ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς΄. 
“σράτευμα ἔτι, παρεῖναι! δὲ ἤδη καὶ Κίλικας πάντας καὶ 
γᾶς ἀμφοτέρες, χαὶ Δυχάονας καὶ ἸΪαφλαγόνας καὶ Καππα- 
δόχως χαὶ ᾿Αραξίος καὶ Φοίνικας, χωὶ σὺν τῷ Βαβυλῶνος ἄρ- 
χοντι τὸς ᾿Ασσυρίες" καὶ Ἴωνας δὲ καὶ Αἰολέας, χαὶ σχεδὸν. 
πάντας τὸς Ἕλληνος τὸς ἐν τῇ ᾿Ασίῳ ἐποιχθντας σὺν Κροίσῳ 
ἸΣΩΣ ΦᾺΣ. ὦ ; , δὲ Κκᾷ - εν Ἂ: Δ ὃ , ἡναγκάσθαι ἕπεσθοι" πεπομφέναι δὲ ἸΑροῖσον χαὶ εἰς Λαχεδαί- 
μονῶ περὶ συμμμαχίως" συλλέγεσθαι δὲ τὸ ςράτευμω ἀμφὶ τὸν 
Παχτωλὸν ποταμὸν, προϊένωι δὲ μέλλειν αὐτὸς εἰς "Θύξαῤῥα, 
ᾳ ᾿ “ δ’ Τὰ τ “ “ ἐ Ἂ ἔ , Ἂς (ἔνθα, κωὶ νῦν ὁ σύλλογος τῶν "ὑπὸ βασιλέω βωρξάρων τῶν 
Ξάτω Συρίας) καὶ ἀγορὰν πᾶσι πιαρηγγέλθωι ἐνταῦθα κομί- 
δεῖν" σχεδὸν δὲ τότοις ταυτὼ ἔλεγον καὶ οἱ αἰχμάλωτοι" (ἐπε- 
μελεῖτο γὰρ ὁ Κῦρος, ὅπως ἁλίσκοιτο πορ᾽ ὧν ἔμελλε πεύ- 
σεσϑαί τι ἔπεμπε δὲ καὶ δόλοις ἐοιχότας κωτασχόπος, ὡς αὖ- 

φῶ εὶ.5 ς ἥν “5. “- ς Α τὰς ΕΣ 2 2 ’ τομύλδς.) Ὡς ὧν ἤκεσε ταῦτω ὁ ςρατὸς τᾶ ἹΚύρϑ, ἐν φροντίδι 
σε ἕχαςος ἐγίγνετο, ὥςτερ εἰκὸς, ἡσυχοίτεροί τε ἢ ὡς εἰώθασι 
διεφοίτων, Φωιδροί τε οἱ πολλοὶ 8ὶ πάνυ ἐφαίνοντο" “ ἐκυχλδντό 

γυλὴ ἀθοαθθ σορίαβ μᾶν:ρηβ δάνοϊὶι!, Ἰαπχαιθ α΄ θσβο ΟἸ]Π1οᾶ5 ομηθ5 οἱ Ρἢγγ- 
σ88 ὈϊΓοΒααΘ, οἱ Γυολοπαβ, οἱ ῬΑρΠ]αρΌμδ5, οἱ (ἀρραάοσδβ, οἱ Αὐαθα8, οἱ 
ῬΠορηΐοδ5, δἱ οπὶ ΒΑΡ ν ]ΟΠΟ γΘρῸ ΑΒ ΥΙΟΒ : ἤοΠῸ5 οδηι οἱ ἤο]θη565, ργορό- 
46 τγεθοοϑ οἵμποα Αβίαιη ἰησοϊρηΐος (ὐγοθϑιη 5661 σοδοῖοβ 6556 : ΟἸΥΟΘΒΙΙΠῚ 
Ῥογγὸ βοοϊβίδεϊβ ἰηθυσ 85 ςαυιβᾶ ᾿ορσαϊοβ δεϊδηι δ ΟΘἀξΘΙ ΘΟ ΘΙ. ΠλΪ81556 2 Θχογοὶ- 
τη ἐρϑώωι Ὀτορίοι Ῥαοίο τ Δι 6 ΠῚ ΘΟΡῚ; 80 Ῥγοργοββιιγοβ ἀθίπ 8 οο5 ))α ΤῊν- 
θάαντὰ νουβι5, (πὶ ἤπὴς θαι θαΓΒΔΥΙ ϑΥΤΙςΘ ἸΠΊΘΥΙΟΥῚΝ ΙΠ00180, ΄αἱ 500 ΓΘΡῚΚ 
ἐμροσῖο βιιηΐ, ςΟρῚ Βο[ θη) ὁπ θύβῃαο ἀθηπης αἴιιη}. 6556, υἴ Γ65 νθηά165 ϑὸ σδη- 
Τεσγθηῖ: θα άθιῃ ργορὸ ἀρνὶ δζϊατη ἀἸοθραηΐ : (ἀἀραΐ δμἶπι ορογαμπι Οντιϑ, οἱ 
Θαρθγθηίαιν αἰλχιῖ, 46 χαλθιιβ ΟΠ Π1 81} ΘΧΘΌΙΓΟΥῈ μοββθί : αἴηαθ δίϊδηι υορθας 
5ρθουϊαίογοϑ βαγνόγαηι βροςῖο, ἑα Πα 18} 5] {γα ηϑίιρορ θββθηΐ) Εἴς ἰρία 
οἴ ΟΥΤῚ δχϑιοίίιβ ἀπά ἴββαι, οἱ 50] 1οἰτι5. 6558. σι ΒαῈ6 σορρίξ,  σοηβθηΐα- 
Ὠρια ογαΐ, οἱ ἰθηΐο τηβρὶβ ἱποοἀοθδηΐ σγαάα, αιὰῃ) σομβαθν ββθηΐ ; παρῇ 

ἃ Θύδαῤῥα]. Τιορίυν οὔἴϑιι. Θύμδαῤῥα, εἰ 
Θυμύράϊα, αἱ Θυμύραϊαν, οἴ Θυμύραϊδα. ΒΡ] 
ἜΝ του, ΤἩνταργαίατη: (ἀἰαὐγλείζιι5, 

Ὑγη γατα, 'Τοί Ἰπ]566. ποιηϊηΐϑ5 βουὶρ- 
τυγας γαυτίαπίσβ, ἀν! ἀλπαϊ οσὐϊαύαηι ρογῖτο 
ΞΥδίλτη ἴούβαι ἀγίθτηῃ βιιοζη οπίδηίαηα!ϊ οὐ- 
οαδίομοιη οὐϊηϊοτηί, Νὸβ ἴῃ Ἰδοίΐοπο 
οσυϊοβοοπάμστα. νυ αΐᾷ ΘΟΤΙΒΟΙΏ15.; οἷν 
,Χ Οδοργαρθῖ» τποπ πῃ  η115 πα υ ἃ 98 {15 
σοησῖθε, πδιηθη αυοάνὶ5 αὐτὰ ὦ Ῥοίίου! γα 
ἱοσαπη ΠῸΠῸ βΒ0ϊ νἱπάϊσαγο ροσεο. 

Ὁ Ὑπὸ βασιλέα, δκα.} ΤἸιὰ Μ5. ΒΟΥ]. οἱ 
᾿ἰ τὶ φατε ἐογὸ οὐῆπο9. Μομποί απίοιη ἴ,6- 
Ὡποανῖ5 πὰ Βυάοηδι Πἰγο ἰσεὶ, β.0- 
ὕάρων τῆς κάτω ᾿Ασίας. ἴὐπά6 ΤΟ ροποι τι 
ΦΟΠ Πρ, τῆς κάτω Κυρίας. ΤῸ καπς οοιηπιοὸ 
ααΐδοτῃ ἢ κότω τοσῖριξ αὐ σαι, ὅρα 
οτηηΐθι5 ΠΡ σ]5. 4115. σοο] αν πη τις 616} 
τηὰίο. ῷ 

ὦ Ἐκυκλῦντο] (ἃ ΘΙ ΠΟ η65 ϑέθρ],. Ϊ,ουμν» 
εἴαυ. «Πἰά. φαὶθι5 σαγαραίαν οἰϊατη ἰαδγῖο- 
ἰλιι5. ἴῃ 81115 γϑυὸ 110 018 Ἰηνθηϊαν ἐλυπᾶντο. 
Αὐ ουἶνὶβ ἤθᾷηο ἰοοῦπη ργοριὰβ ἰηΐαφηΐὶ, 
γα] ὃ ἈρΓ8 οἱ νου 6588. ἐκυκλῶντο 
γἱἀοριαν, Οὐγ δηΐμ, υἿἿἹ χοοὶδ αατου 
ἙΛΟΡἤΔΏτ5, Ῥοβδὲ φαιδροὶ ἃ πάνυ ἐφαίνοντο 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ ἐλυπᾶντό τε Δααϊ ἰββο. 2) Οοχη- 
γηοεαὰ γεγὸ γουθυμ Π ἃ ἰίουαα οὐτῃ 118, 
4155 βίατγ Βα ἴν, μα χὶξ, αἱ 55. 1 Π 6 ἃ- 
γοΐ, 15, οἰγουΐο8 γα8δ)ν σΟΉ ΒΥ αίο8. ηνὶ 65 
οὔ (ἴ6 76. 867 Π01168 7αοἰ88.ο, ὥὶο ἀναῦ, ς΄. Ρ. 
220. ἰκυκλῆντο περὶ τὰ ἱερά" 171 Θηΐ 1,1 η] 
εἰγοιίμην νοὶ σογοηαηὶ, γα πιο Π)Θ1]- 
πτ). ἢ. ἧι οἰγου τὴ (1. 6. οὐθ61})} ΘΟ]]Θοίο- 
γι}, Πρ ΟΠ] δηΐ : κἷο κύκλον ΧΟΠΟΡΠΟΣ υ58- 
βάν, Π0. Παιδ, 7. Περσῶν κύκλον μέγαν, εἶπε, 
διο, Υἱάο οἰἴϑιῃ, ἀναῦ, ε΄, Ῥ. 314, 1] κύκλος 

τὶ 



“δ ἰγϑῆς 
ὰ ἢ 

μ ᾿ ἃ 
315 ο΄ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 
τε, κωὶ μεσὼ ἦν πάντα ἀλλήλος ἐρωτώντων περὶ τότων καὶ διο- 
λεγομένων. Ὥς δὲ ἤσϑετο ὁ Κῦρος φόξον διωθέοντα ἐν τῇ 
σρωτιῷ, συγχαλεῖ τὸς τε ἄρχοντας τῶν ςρατευμάτων, καὶ πάν- 
τὰς ὁπόσων ἀθυμόντων βλάξζη ἐδόκει τὶς γίγνεσι)αι, καὶ προ- 
θυμομένων ὠφέλεια. Ἡροεῖπε δὲ τοῖς ὑπηρέταις, καὶ ἄλλος εἴ 
σις βόλοιτο τῶν ὁπλοφόρων " προΐςασϑωι ἀχοσόμενος τῶν λόγων, 
μὴ χωλύειν. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε" 

“ἍἸΆΑνδρες σύμμαχοι, ἐγώ τοι ὑμᾶς συνεχάλεσο,, ἰδών τινως 
“ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίω: ἡλύον ἐκ τῶν ϑολεμίων, πάνυ ἐοικό- 
“σὰς πεφοξζημένοις ἀνθρώποις. Δοχεῖ γάρ μοι ϑαυμαξὸν εἷ- 
“γαι, εἴ τις ὑμῶν, ὅτι μὲν οἱ πολέμιοι λέγοντω! συλλέγεσϑαι, 
“ δέδοιχεν, ὅτι δὲ ἡμεῖς πολὺ μὲν πλείος συνειλέγμεθα νῦν, ἢ 
ἐἰ ὅσε ἐνικῶμεν ἐκείνας, πολὺ δὲ ἄμεινον σὺν ϑεῶ Ὡαρεσκευάσ- 
“μεθα νῦν, ἢ πρόσϑεν᾽ " ταῦτα δὲ ὁρῶντες 8 ϑοιῤῥεῖτε. ᾽Ὦ πρὸς 
“ διεῶν, ἔφη, τί ας ἂν ἐποιήσατε οἱ νῦν δεδοικότες, εἰ ἤγγελλόν 
ἐφινες τὼ παρ᾽ ἡμῖν νῦν ὄντω, ταῦτω ἀντίπαλα ἡμῖν προςιόντα. 
“ χαὶ πρῶτον μὲν ἠκόετε, ἔφη, ὅτι οἱ πρόσϑεν νικήσαντες ἡμᾶς 
ἐς ὅτοι πάλιν ἔρχοντοωι, ἔχοντες ἐν ταῖς ψυχαῖς ἥν ποτε νίχην 
" ἐχτήσωντο᾽ ἔπειτω δὲ, οἱ τότε ἐχχόψαντες τῶν τοξοτῶν χαὶ 

αϊι6 μὰγ5 δοῦαπι Ποη δαϊποά πα [Πα γ]5 σου πο θαΐαῦ : ργϑοϊογθὰ ἴῃ οἰγου 5 σοἢ- 
στοραθαπίαιν, οἱ οπνηΐα Ὁ] 6 μα ογαηΐ 56 τηταὸ Ἰη ογγοραπίστα 8 δ15 τϑθιι5, οἱ 
ΟΟ]]οασθδηίαμι. (ὐγγιιϑ αὐΐθιη, ἘΒ1 τπϑίαστη ρου νασαγὶ ΘΧΘγοϊ ἢ δηϊμηδάνοτ- 
εἰ, ἰὰπιὶ σορίαγαπι ργεθοῖοβ σοηνοοδέ, ζ ΘῸ5. ΟΠ Π65, αὶ δὶ ἀθ] θο ἰδ οββθηΐ 
Δ Π1Π|}89 ἀἀΠγητιΠ} : 5ὶ Ιου ἵθι15, ἈΠ αἴθηι δα αϊυγὶ νι ἀθγθηίαγ, Ῥυεθἰχὶ δια πν 
ΠΪΠΙΒΊΓΙ5, τ 51 45. Αἰ πα ααθαθθ Οχ ἀγηναῖὶβ δαβίαγο νϑ]]θί, ογα ΟΠ 6 ΠῚ διι- 
αἴξ, πὸ ργομιθογοηί. [Π0Ὶ1 σοην θη ἰβϑθηΐ, ἰπ ἤδηο βϑηξθηζδπι ᾿οΟιιδι5 δδί : 

(ς Ορηνοῦᾶν! ΘΡῸ νΟϑ8, 5001], 4 ΠΟΠΠΆΠ 5. νοβίγίτμ νἹάθο, Ροβίθασιδϑην 
“(400 μοβίϊθιι νϑη το Πα ηΓ], 51Π}1165 φἀπηοά ἃ) που  ι15 6556. ῬΟγίθγγ ἰς, 
“ἐ Βι φυϊάδιη πλϊγοῦ, απθπααδι νοβιγίηι ἐουτη 1 πηδ σΟΥΤΙΡΙ, απϊα ἀἰσαπίυν ᾿ο5- 
“165 σοΠΠρὶ : ααὸὰ νογὸ τηνϊτὸ τη ]οῦο ΠΌΠΙΘΣΟ 65. ἴδηι οἰ θαι βιιηλι5, 
ἐιὰπη ἴὰ ἰοπηρου 5, οὰπι 605 νἸ ΠΟ Υθηλ5, οἱ τα ὸ πυὴς οὶ ορο, αυὰπι 
ὁ ἀηίοὰ, πιο] 1ὺ5 ᾿πβίγιοι!, σαδύψιο ἤδος οὰπι νἱἀθαςῖβ, ποι Πάθηξθυβ ρμοέἑὰδ 

“ἐ ΝῸΚ 6556 ΔηΪΠη8. [11 ἐηεηριοτ αἴθ, αἰϊ, αυϊὦ ἰαοίαγὶ ἰαηάοπη {556 15, αυὶ 
““ γὴ τηθίι οϑεϊβ ρογοι 5], 5ὶ τὶ πιπηεϊαπν δα} 155θηΐ, αξθ πὰης ἀρὰ ΠΟ5, 
“ἢ πο ]5 δάνογβα δ ἀνθηΐαγο ὃ οἵ θυ ηνὰπι δυαἐγθεῖβ, Ἰπαοϊ, 605, αὶ ρυϊὰπ 
“ἐ Ὧ05 ν᾽ οἰββθηΐ γυγβὰ πη ν ΘΠ 6, Ὑ]Ο ΟΓΙ ἃ ΠῚ ἴῃ ἀΗ  Π} 8 πα Ὀθηΐθβ, ἡδπὶ 8] 1] υ8Π- 
“ ἀο δάθριϊ οββοηΐ : ἐοἰηάθ 608, “11 ὑππὶ οἵ βαρι τ αυϊογαπι δὲ ἰαουϊαϊογαπν 
“ὁ ψο] !ταϊοηο5. {το ρββθηῖ, πη δὐἀνθηῖγο, αἰ Ἰβαιθ ΠῚ β πη} }65 πρὸ ῥ᾽ ΏΓοΒ : 

(υἱ κυκλᾶμαι ἰιοο ἴῃ 1000) ΔἸ θοέαγ 46 ταὶ ϊϊ- εχ ιθοὶ ταῦτα ὑὴ ὁρῶντες ἃ ϑαῤῥεῖτε ; ροϑιιᾶ 
ἰἰδι.5 ᾿άδπι τὐρτὸ αυϊάάδτη ον πε ϊθτιϑ. 561}. Ροβί ϑαῤῥεῖτε ἰηξογτοσδί! οηΐθ ποίδ: 

ἃ Προΐξασθαι] Μ8. Βοάϊ!. ἀλί προςίςασθαι: ααδιη ἰδιηθη ἈΠ 6θ56 τηϑἤτη. Νεο, Εἰθγίβ 
ἀοὰ ἴαπιοη οοηίγα οῳίογογιτα ΠἰθγΌσιι μὴ. ἕογὸ ΟΠ. 18 ΤΟΥ ΠΉ 5, τπθξβηδαπη 
ἄφιῃ ποὺ τϑοϊριθπμάϊιι νἱάθιιν, ΟΥαῖ δὲ ἣν δή. 
Ὦ Ταῦτα, δὲ ὁρῶντες, ἅτο.} ΤΟΘΌΠΟΙΑΥ "5 "ὦ πα πα σειν". 



ΠῚ 
ΚΥΡΟΎ ΠΑΊΔΕΙΑΣ ς΄. 818 

Ὁ ἀχοντιξῶν τὰς ἀχροξολίσεις, νῦν ὅτοι ἔρχονται, καὶ οἱ ἄλλοι 
“ ὅμοιοι τότοις πολλασλάσιοι" ἔπειτω δὲ ὥςπερ ὅτοι ὁπλισά- 
“ μενοι τὸς πεζὰς τότε ἐνίχων, νῦν ἕτως καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν. 
““ παρεσχευασμένοι Ὡρὺς τὸς ἱππέας προςέρχονται καὶ τὼ μὲν 
“ς ζόξα χαὶ ἀχόντιο, ἀποδεδοκιμάχασι, πιωλτὸν δὲ ἕν ἰσηχυρότε- 
“κε ρον ἕχαςος λαξὼν, προςελαύνειν διανενόηται, ὡς ἐὰ χειρὸς τὴ 
“ μάχην ποιησόμενος" ἔτι δὲ ἅρματα ἔρχεται, ἃ ὁχ ὅτως ἑςήξε- ᾿" 
ἐχσαι ὥςπερ πρόσϑεν ἀποςραφέντο ὡς εἰς φυγὴν, ἀλλ᾽ οἵ τ 
“ ἵχσοι εἰσὶ " κωτατεθωραωκισμιένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρμασιν, οἵ τε 
“ ἡγίοχοι ἐν πύργοις ἑςᾶσι ξυλίνοις, " τὸ ὑπερέχοντα ἅπαντα 
“ἐ συνεςεγασμένοι ϑώραξι καὶ κράνεσι" δρέπανά τε σιδηρᾶ “ περὶ 
“ἐ φοῖς ἄξοσι προςήρμοζαι, ὡς ἐλῶντες καὶ ὅτοι εὐθὺς εἰς τὸς 
“ἐφάξεις τῶν ἐναντίων" πρὸς δ᾽ ἔτι χώμηλοί εἶσιν αὐτοῖς, ἐφ᾽ ὧν 
“ἐ σροςελῶσιν, " ὧν μίων ἑχάςην ἑκατὸν ἵπποι ἐκ ἂν ἀνάσχοιντο 
“ ἰδόντες" ἔτι δὲ πύργως ἔχοντες προσίωσιν, ἀφ᾽ ὧν τοῖς μὲν αὗ- 
“ τῶν ἀρήξοσιν, ὑμᾶς δὲ βάλλοντες κωλύσϑοιν ἐν τῷ ἰσοπέδῳ 
“ μάχεσθαι εἰ δὴ ταῦτα ἤγγελλέ τις ὑμῖν ἐν τοῖς πολεμίοις 
“ἐ ὄντα, οἱ νῦν φοξόμενο; τί ἂν ἐποιήσατε: ὁπότε ἀπαγγελλο- 
“ μένων, ὅτι Ἰζροῖσος μὲν ἥρηται τοῖς πολεμίοις ςρατηγὸς, ὃς 

ἕξ ργϑεϊεγεὰ αποεηδατηθά νην ἢϊ (πη ΔΥΠΊΔΙΙ νἹοἰββθηΐ ρϑαϊῖοβ, 515 μῆς 6ααΐ- 
“ἰ τξ5 ᾿ἐρβογαπῃ ἰηβίοῖοϑ δα Θαυϊίο5 δοσθάθγο ; 80 γϑ᾽ Θο 5 ἀγοιθιιβ οἵ [86 0}15, 
“ἐ δὲ αρσορίο 4ποιηαι6 Ραἰΐο ὕπο οόφεο ἤγηλίογθ, ἀριὰ δῃϊηηιπὶ βίαί556 8ἀ6- 
“ἐ φυϊατο, αἱ σομηϊη ὃ ρυρΏΔΓΩ ἰποᾶΐ ; ψΘ ΙΓ ἰΐθιη σαγγ5, αἱ ποθὴ ἰἰὰ σοη- 
“ βεταοπαϊ βἰηΐ ἀνουβὶ νοΐ δα ἤιραιῃ, βιουΐ ᾿υ}ὰ5, 564 τὰ πὶ Θα 05 ἴῃ συγγθ5 
ἐς ραῖδῃγαςίοβ 6556, ἴππὶ ἀυγὶραβ ἴῃ ΤΌΓΓΙθι15 ἔργ 615 βία, ΠΙΟΤῸ ΠῚ ὈΔΓ65 607. 
“ἐ ρογίβ οταϊπθηΐθα οηπθβ ἰουγιοἷβ ἃς σα θὶβ ἰθοίδο βἰηΐ ; οἵ [Ὁ] 068. ἔδγγθαβ δά 
“Ξ χεβ ἀρίαϊαϑβ 6556, α11ὸ οἱ 1}}1 αι τη ἰὴ Δαν υβ ΓΟ ΟΥΓΪΠ 65. ἱμπηρθέιπι 
“ἐ (αοϊδηῖ : ργίον ἤερο Ὠάθογα ᾿ρ805 φαπιθὶοβ, αἰΐθιυ5 δα νθμδηίαγ, φυοιιση 
“ἐ ὕπυπὶ σοἷ σοηΐυπη ΘαῸ νἱάθγα πὸη βυβιϊηθδηΐ : ἃἀνθηΐαγα ἰΐθηη 605 Ὁὰπὶ 
““ συγγῖθαβ, ἀ6 αυΐθιιβ βἰπί ορθῖι ἰἸδΐιὶ 50}18, οἵ νοβ δ]δοαῃάο ᾿ηρϑαϊτυν!, 
“αυο χτηϊηὺὰβ ἰηῃ ῥ᾽ αηίτϊα ἀἰπηϊοϑιῖβ : ἤδθὸ ρίαν 51 αα]5 νΟθβ ἠυηαγοί Ποβιὶ- 
“ἐθυβ δάο58β6, αυϊὰ ἰαπάδηι [αοίυν! Θββοίϊβ, 41 [αὶ ἴῃ τηδίι θϑιῖβ ἢ αυδηάο 
“ αὐρὸ ρεγίητδαπιῖπὶ αἰαῖ τυιπε 115, Οὐασβιιπι ποβίεβ ᾿πιρθγαίογοιη ἰθρίθβα 

ἃ. Κατατεθωρακισμένοι, ὅ.6.] 16 μ, 158. Ο Περὶ τοῖς ἄξοσι, ὅτ0.}] ἘΙἰοῸ «ἡἹ]ά. ἀδς 
οἱ 156, πρὸς τοῖς ἄξοσι, ὅκα. φυοά ἔογδδη [οΥγὶ ροίοδῖ. 

Ὁ Τὰ ὑπερέχοντα] ᾿ὰἃ ΜΆ, Βοάϊ. εἰ ἰθγὶ 564 πο 6ϑί οὺν ἃ γϑοθρίᾶ Ἰοοίίοηδ, αυϑπι 
εὐϊεϊ, αυο5 αυϊάστα νἱάϊ, οἴπθβ. Αἱ 5ί6- ἰὰπὶ ΜΒ. Βοάϊ. ἴὰπι οἀϊίομθβ ῥυϊποὶρ68 
Ῥμδπα, ΡΓῸ ὑπερέχοντα, Ἰ6 51 εἴϊλτη ὑπάρχοντα 5.8 0}Π᾿Πππηΐ, τοοθάϑυηυϑ. Οδιημθγαγία8. δὺ- 

: 4αοὰ ρεγρεγδτῃ ἤθτὶ ἤθιηο, ορἱ- ἴθι, ἰδβίθ ϑίθρῃδῃο, ἰῃ δῖ10 Πρ γῸ, ΠΟ προς» 
ποῦ, πο νἱάσί, Ῥγυϑίὰ δηΐτὰ αυθοβίνουϊς ἥρμοςαι, 8684 προφήλωται, (ἰϊ. 6. οἰαυὶ8 αἀβαας 
αἰϊασυΐβ ρατίοἰρὶϊ ὑπάρχοντα ποίΟἼο γα, ΙοοΟ 6586) ἱπνθηϊξ : φιοὰ σχόλιον 6856 γΓροϊδ 88» 
405 51:1 πυΐο ἀρίΔ. ἄς ὑπερέχοντα Ῥᾶτίο5 (υ{ Το ὈΠοΙαν 8. 
φουρουΐθ δρ(βδιτηὸ ἀδϑίρηαΐ 685, α1Ὁ οχ- ἀ Ὧν μίαν ἑκάςην, ὅτο,} Τάθτῃ ἔργ ἐγϑαϊξ 
Δ οἸΠΓΥΤΉ τ ὈΓΟΠΤΙ ΡΥ ΠΊ. Ἡενσάαοίιι ἸἰΌ. 1. οι ΒΌ 



᾿ς Ὁ 

914 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

“ χρσότῳ ᾿ς ϑκωος ἐγένετο, ὅσῳ Σύροι μὲν μάχῃ ἡττηθέν- 

γ “ψὲς ἔφυ ροῖσος δὲ ἰδὼν ἡττημένος. ἀντὶ τῇ ἀρήγειν τοῖς 
“ συμμοχοις, φεύγων ᾧχετο. Ἔπειτα δὲ διωγγέλλετοι δήπο 
“ ὅτι αὐτοὶ μὲν οἱ πολέμιοι ἐχ, ἱκωνοὶ ἡγθντωι ἡμῖν εἴνων μό- 
“ἦχεέσοωι, ἄλλες δὲ μισϑῦνται ὡς ἄμεινον μωχομένας ὑπὲρ 
“ σφῶν, ἢ αὐτοί. ἘΠῚ μέντοι τισὶ τωῦτω μὲν τοιαῦτω ὄντο δει- 
“ γὼ δοχεῖ εἴνωι, τὼ δὲ ἡμέτερω Φοῦλω, τότες ἐγώ φημι χρῆναι. 
“ὦ ἄνδρες, ἀφεῖνωι εἰς τὸς ἐναντίθς᾽ πολὺ γὼρ ἐκεῖ ὄντες 
“ἐ πλείω ἂν ἡμᾶς ὠφελοῖεν ἢ ωρόντες.᾽" 

Ἐπεὶ ταῦτα εἶπεν ὁ Κῦρος, ἀνέξη Χρυσάντος ὁ Πέρσης, κα; 
ἔλεξεν ὧδε: Ὦ Κῦρε, μὴ ϑαύμοξε εἴ τινες ἐσκυθρώπασοων 
ἀκόσαντες τῶν ἀγγελλομένων" ὁ γὼρ φοξηθέντες ὅτω διετέθη- 
σῶν, ἀλλ᾽ ἀχθεσϑέντες᾽ ὥςπέρ γε ἔφη, εἰ τινῶν βϑλομένων τε 
καὶ οἰομένων ἤδη ἀριςήσειν, ἐξωγγελθείη τὶ ἔργον, ὃ ἀνάγκη 
εἴη πρὸ τὸ ἀρίςε ἐξεργάσαδαι, " βδεὶς δ᾽ ἂν, οἴμοι, ἡσϑ είη τῦτο 
ἀχόσας᾽ ὅτω τοίνυν κωὶ ἡμεῖς, ἤδη οἰόμενοι πὠλοτήσειν, ἐπεὶ 
ἠχέσαμεν ὅτι ἐςί τι λοιπὸν ἔργον, ὃ δεῖ ἐξεργάσωσϑαι, συνε- 
σχυθρωπάσωμεν, ὁ Φοξάμενοι, ἀλλὼ πεποιῆσθαι ἂν ἤδη χαὶ 
τῦτο βολόμενοι. ᾿Αλλὼ γὸρ ἐπεὶ ἐὶ περὶ Συρίας μόνον ἀγω- 
νἱόμεθα, ὅπϑ σῖτος πολὺς χωὶ πρόξατα ἐςι!, χαὶ φοίνιχες οἱ 
κωρποφόροι, ἀλλὼ καὶ περὶ Λυδίως, ἔνθω πολὺς μὲν οἶνος, πολ- 

ἐἐ χαὶ ἰδηΐο Κι νεῖβ ἰσῃμανιοῦ [π, αὐ οἀμλ ΚΥΥῚ ρσϑο νἱοῖὶ Γυρογθηΐ, Οὐοθβιιβ 
“ὁ ν]ΟΙο8. 6550 ν]άθηβ, απ θιι5 Ορθπι, πἰ 500 115, ἔστ ἀθροραΐ, Τασᾷ 56 βυάποο- 
“ἐ χρί, οίηάδ παῃίίαίιν βαηδ ποβίθϑ 0505 58 ἤθἢ Ιἀ0Πη605 ὧαΟ ρᾷγ 68 ἃΥὉ]- 
“Ἐ γα], 481 ποὈίδοιηι ραρηθηΐ, 564 ἃ] 195 σομάπσοῦο, ααδϑὶ ΡΥῸ 615 πῃ δ] 1ὰ5 ΠῚ 
“ἐ ργφ] αἰαὶ βιηΐ, φυὰμη ᾿ρϑιπιοί. δὲ ααϊθὰ5 ἰἀπηθη πδος ἰἰὰ οἴὶπι 586 Πα θθαῃὲ 
ἐξ ἐργγθ}}1ὰ ν] ἀθηΐαν 6556, ποβίτα νουὸ {γίνοϊα, ΠῸ5 θαμιάθη αἷο, νἱνὶ, δα Πο5- 
“ἐ [65 ΡΙΘΡ ΠΟ 6556: Π8}} ᾿Π]Γὺ πηαρὶβ ΠΟΌΪ5. ὈΓΟΙ ΘΙ Πΐ, 51 συμ 1115 Βιῃΐ, 
“ἐ ᾳφαὰῃι 51 ΠΟ 5 δα βίη. 

Ηώς υὖἱὶ Ογτὰβ αἰχίββοιὶ, ΟΠ γυϑαηΐαβ 116 Ῥουβα βαγυοχὶς, οἱ ἴῃ πὰς πιο- 
ἄππ Ἰοαυιίι5. οβὶ : Νὸ ἰδ], Ογνο, μλϊγιιμ 5ὶῖ, ααοβάδηιν μα 5 Πϊβοθ, αιε 
πη ἰΔηζιιγ, {γἰδίθβ νυ 1505. 6556: σα Ρ0Ὲ ποὴ ΡΥΟΡίου πρίσμα βὶς δάΐδει ἕμδτο, 
564 ρΙῸρίοΓ παρ η δἰ ΘΠπο μὴ : ρουηθ ἃς, ἰηαυ, 5 Δα ι5 ̓8ηὶ οἱ ργαπάθγο 
ἐαρ] θη θιι5. οἱ ΘχΙ δε  ῃ θιι5. 1Δ [αἰαγαμα, οριιβ αἰϊαιοά ἀδηπηξθίαν, χαοὰ 
ΠΘΟΘ556 51{ δηΐθ Ῥγαηα αμ ἃ 5 ον], ποηγϊηθιη, ορίπουῦ, μος δυαϊίο ἀο]θοίαίιπι 
ἘΠ} : 8] δὲ ἢ05 αυϊάθι, 401 ἴοτο 8 ῬΑ μηιι5 τὰ ΟΡ 5 ΠΟ ΒΘ θυθιηαν ρμοβί- 
Ὁδαπδη) δι ἦν πλλ5 γοβϑίαγο φαοά ἀπ Οριι «πιοά ἀρ 5ο νη πΠὶ 5ἰῖ, ναϊτιι π08- 
ἐγο8 ΟΟὨΓΓΑΧΙΠ..5, ΠΟΙ τι] χποίι ροτσ  ] γθηλαγ, 568 Πα δεϊαπη ν θην δἵ- 
ἴδοΐιην 6586. γ᾽ ουὰμ) ὁπ νογὸ ααΐα ποη ἐδ ϑυυᾷ βοϊ ὰπν ἀἰπϊσαθίπχαβ, υδὶ 
τηᾶρῃα δϑβί ἔγατηθητὶ οορία, οἱ ρϑοιάθβ δὲ ραϊηηεθ ἔγιρὶζογ δα, βθὰ οἴΐαπη ἀὁ 
Εγαϊᾷ, πὶ φυᾶὰ νίηϊ, Πποογιμη, οἷοὶ ππὰρ πα οὶ σορὶα, οἱ αἰιατν ππᾶγο 8 ϊ, αὰσ 

τι Οὐδεὺς δ᾽ ἂν] Τὰ ΜΘ. ΠΌΔΙ, οε ραπιο Ετοη. Τὴ οἴρίουιξ ὅροπε ΠΥ ΠΟΌΪα δὲ ποξί ὑδεὶς. 



ὐμἷ ὙΠ ἂν ἜΝ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΈΙΑΣ ς΄. 81 
-λὼ δὲ σύχω, πολὺ δὲ ἔλαιον, ϑάλαττα δὲ προςχλύξει, χαθ᾽ ἣν 
πλείω ἔρχεται ἢ ὅσα τὶς ἑώρακεν ἀγαθά" ταῦτω, ἔφη, ἐννοόμε- 
γο!, ἐχέτι ἀχϑόμεθα, ἀλλὼ ωῤῥθμεν ὡς μάλιςοω, ἵνω ᾶττον 
χαὶ τότων "τῶν Λυδίων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν. Ὃ μὲν ὅτως 
εἶσεν" οἱ δὲ σύμμωχοι πάντες ἥσϑησάν τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπή- 
γεσῶν. “ΘΠ " β 

Καὶ μὲν δὴ, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, Ὦ ἄνδρες, δοχεῖ μοι; χαὶ ἰέναι 
ἐπ᾿ αὐτὸς ὡς τάχ!ςα᾽ ἵνω πρῶτον μὲν αὐτὸς φθάσωμεν ἀφικό- 
μενοι, ἢν δυνώμεθα, ὅπε τὼ ἐπιτήδειω αὐτοῖς συλλέγετωι" ἔπει- 
σῷ δὲ ὅσῳ ἂν ϑᾶττον ἴωμεν, τοσότῳ μείω μὲν τὰ φαρόντω αὖ- 
τοῖς εὑρήσομεν, πλείω δὲ τὸ ἀπόντα. Ἔ γὼ μὲν δὴ ὅτω λέγω" 
εἰ δέ τις ἄλλως πὼς γιγνώσχει ἢ ἀσφωλέςερον εἵνωι! ἢ ῥᾷον 
ἡμῖν, διδωσχέτω. ᾿Επεὶ δὲ συνηγόρευον μὲν πολλοὶ ὡς χερὼν 
εἴη ὁτιτάχιςω πορεύεσϑγοι ἐπὶ τὸς πολεμίος, ἀντέλεγε δὲ ὀδεὶς, 
ἐκ τότϑ δὴ ὃ Κῦρος ἤρχετο λόγδ τοιδδε" 

“ἸΆΑνδρες σύμμαχοι, αἱ μὲν ψυχαὶ καὶ τὼ σώματα καὶ τὸ 
“ ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσθοι, ἐκ πολλδ ἡμῖν σὺν Θεῷ παρεσχεύα- 

φςαι" νῦν δὲ τὼ ἐπιτήδειο; δεῖ εἰς τὴν ὁδὸν συσχευάϑεσθαι αὖ- 
“ τοῖς χῖν, χωὶ ὁπόσοις τετράποσι; χρώμεθο,, μὴ μεῖον εἴ- 
ἐἐχρσιν ἡμερῶν. Ἐγὼ γὼρ λογιζόμενος εὑρίσχω πλειόνων ἣ 
“ πεντεχαίδεκο; ἡμερῶν ἐσομένην ὁδὸν, ἐν ἢ ὀδὲν εὑρήσομεν τῶν 
“ ἐπιτηδείων ἀνεσχεύωςωι γὰρ, τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, τὼ δὲ ὑπὸ 

{᾿ 

Ἵ 

θοηᾶ Ρίαγα, ααὰπῃ ᾳυϊξασδτῃ νι] ἀογῖ, δαἀνοιμιηίυγ : Πεος, ἰηαυϊί, σορὶηΐθ5. 
ὨΟΏ 7απὶ τη ὰ5 Ἰπα!ρσηδυηαν, 564 απ ππαχὶπη ὃ ΘΟΠΠΓΠγΔ115 ΘΠἾΤΩΪΒ 5Ό ΠΏ, 
ὩΣ αυδπὶ ὈΥΙΠ πὶ οἰ πὶ 5115 ἔνα 185. Βοπΐβ ἰτυαμηαγ. ἴῃ πὰπς 116 πιο- 
ἄυπι Ἰοαυπῖυ5 δϑέ : 5061] Δ 161} ὉΠΙΨΘΥΒΙ ΒΘΥΙΏΟΠ6 (6] Θοίαί! βαηΐ οσηεχιο Ὀτο- 
μᾶγαπί. 

Ἐπ Ογτγυβ, Εἰχυϊάθη, αἰΐ, ἀΓ ΤΟΥ ααὰτη σοἰθυτῖ μη δανουββ ΘῸ5 ΠΟ ΓρΡΘη- 
ὅαπη 6556 : υἱ ρΥπυὰτη 'ρ505 οὸ νβηϊθηᾶο δηϊθνογίαπηβ, 81 φεΐάϊθηι ροίΐευ!- 
Τη118, ὉΝῚ σοτηπηθαίαμη οΟἸ]Πσιηΐ : ἀδπαθ απδηΐο Το] θυ Πὰβ ᾿ἱνουΐτηιβ, [ἀπο 
Ραιοΐογα οἷβ δάιθββθ, ρίυγα δ[)6556 ἱπνθηϊθπη5. ΕἸ αυϊάριῃ [ἃ σοη560 : αυδὰ 
81 4]5 νεῖ τυ! ν6] (Δ ο 5 αἰϊᾳιία 4118 ταϊϊοηα Καοξιγος τιοβ βϑητί, δαηδ 
ὦ ἀοεοαί. (Οὐπὴ δὐΐοτα τα ἴῃ οαηάθγη 5θηςθη πὶ σοπουγγθηΐοϑ ἀϊοογθηΐ, 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΌΠῚ 6556 υἱ αὐὰ πη φΘ]οΥγϊ τη ἴῃ Ποβίθβ ρογρογθηΐ, ἃς Πθπιο σοηίγα!- 
σρτοῖ, ἔσται νογὸ Οὐυσιβ Πα] υβγωοαϊ ογαϊ ΟΠ ΘΙ οϑί ΟΥ̓ΒΊΙΒ : 

ἐς Ἰαταάτιάνμ, 5061], [απ δηἰ πηϊ, ἰατη σογροῦα, ππὶ ἀττπᾶ 4αῖριι5 αἰθη τ 
“ οΥγῖξ, ορθ ἄδὶ ποῦῖβ ραγαία 5ηΐ: ἤσηο νογὸ σοιηιηθδίιβ δαὶ ᾿ἴ6γ σοι ροΥ- 
“ τὰ ηἀτι5 65βί, οἵ. ὨΟΡῚ5 10515 οἱ αυϊθυβοιηαιιθ αξγηιν φυδαγαροαϊθιυ5, [ϑφιο 
“ἐ πο ΠλΪποῦ πὰ πὶ νἱρίπί! ἀἰογατη. ἘΕὐθηῖμ σοηβιἀθγαπάο γα ρουῖο, Ρ᾽ αν τὰ 
“ χυὰπι αὐϊπάθοϊπι ἀἴθγοτη ἴογα νίαπη, ἰὴ αυᾷ ὨΪΠ1] σοπιπηθαϊίβ ᾿πν θῃ Ὁ Πλ1}5 : 
“ πάπ ἀνδοία 5ιπΐ, Ῥαγίπι ἃ ΠΟ 18, ραγ πὶ ἃ}0 Ποβίριιβ, φαςροιηααθ ροίμο- 

Ὁ Τῶν Λυδίων] ΜΆΠΟΕ ῬοΥῖπε τῶν Λυδίας. ὙΜοΥΐτη πιο οση]σοίανες Ἡστὶ, 4108. Υἱδὶ 
ΠΠΊΠΟα ὙΘΌΤΙ Πα ΠΙ. ὁ 



ἘΕΙΝ 

ων ὅσω ἐδύνωντο. Συσχευάξεσθωι ὧν σἴτον 
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“ μὲν ἱκανόν" (᾿ ἄνευ γὰρ τότο ὅτε μάχεσθαι ὅτε ζῆν δυναίμε- 
“θα, ἂν) οἶνον δὲ τοσῦτον χρὴ ἔχειν ἕχωξζον, ὅσος ἱκανὸς ἔςα; 
“ ἐβίσαι ἡμᾶς αὐτὸς ὑδροποτεῖν᾽ πολλὴ γὼρ ἐςι τῆς ὁδδ ἄοινος, 
“ οἷς ἣν ἐδ’ ἂν πάνυ ππολὸν οἶνον συσχευωσώμεθω, διωρκέσει. 
“Ὡς ἦν μὴ ἐξαπίνης ἄοινοι γενόμενοι νοσήματι περιπίπτω- 
“μεν, ὧδε χρὴ ποιεῖν. ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς ἀρχώμεθα 
ἐἐσίνειν ὕδωρ' τῶτο γὼρ. ἤδη ποιᾶντες ἃ πολὺ μεταξαλᾶμεν. 
“ Καὶ γὼρ ὅςτις ἀλιφιτοσιτεῖ, ὕδωτι μεμιγμένην ἀεὶ τὴν μά- 
“ὅν ἐσθίει" χωὶ ὅστις ὠρτοσιτεῖ, ὕδωτι δεδευμένον τὸν ἄρτον, 
“Καὶ σὼ ἑφθὰ δὲ πάντω μεθ᾽ ὕδατος τῷ πλείφο ἐσκεύαςαι. 
“ Μεζὼ δὲ τὸν σῖτον εἰ οἶνον ἔπιπίνοιμεν, ἐδὲν μεῖον ἔχϑσα ἣ 
“ψυχὴ ἀνωπαύσετωοι. Ἔπειτω δὲ χαὶ τᾶ μετὼ τὸ δεῖπνον 
" ἀφαιρεῖν χρὴ, ἕως ἂν " λάθωμεν ὑδροπόται γενόμενο. Ἢ 
“ γὰρ κατ μιχρὸν " μετάλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν ὑποφέρειν 
“ σὰς μεταξολάς" διδάσκει δὲ χαὶ ὁ ϑεὸς, ἀπάγων ἡμᾶς κατὰ 
“ μικρὸν ἔχ τε τὸ χειμῶνος εἰς τὸ ἀνέχεσθαι ἰσχυρὰ ϑάλπη, 
“ χοὶ ἐκ τὸ ϑάλπες εἰς τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα" ὃν "μϑμέ- 

ἐγ, ΗΟ τθηὶ οἷδὶ ααδηζιμη 58:15 511 ΠΟὈ15 σοπιραγα μπῇ 68ΐ : (ΠΔΠὶ 
«ξἈΌΒαι6. ΠΟ. πθῸ ῬγΡΘ τὶ, 66 νΊναγΘ ῬΟϑβΙτα15) οἵ νηὶ ἰδῃίυηλ παθοτα 
(ς φιριην 8 οροσίεϊ, φαδηΐαμι 581}5 Ππουϊς ἀα σοηδαδίδοϊθπάιη) ΠΟΒ εὖ ἀα 8 τ 
(ἐς Πα ΠΊ 5 : ὨΔΙΩ πὰρ Ὑἱδὸ ΡΓ5 νἱΠ0 σαγοῖ, ἴῃ 408 Π1 51 νοὶ Ῥ] ΣΙ πη ΠῚ νἹΠὶ 
(( ξροιῃρογίθμῃγιβ, ΠΟ ἰαιηθη ἐμαί βυβδοογιί, υᾶτο πὸ, 5ὶ βυθ τὸ νἱηῦπι 
ἐξ ηρ8 ἀφῇἤοϊαῖ, ἴῃ ΤΩΟΓΌΟ5 ἱποϊάαμα8, δὶς ἑαοΙοπάσχῃ ογὶξ : δα οἰδὰπι 18Π| [δα Π| 
“ δεβυαίῃ ὈΪθΘΓΘ ᾿ποΙ ΡΠ: ἢ8ΠπΠΔ πὸς 51 δ πὶ ΓΘΒΘΓΙΠ.115, ΓΤ] ΔΓ Ο ΠΟ. ΠῸΠ 
(ς γγ βρη Δ ΠῚ 5θηϊθημ8. Εὐθηΐηι αυϊουπαιθ ροϊθηϊᾷ νϑβοϊταν, 15 ΒΘΙΏΡΟΙ Πιᾶ- 
(ἐ χα ἁαιᾷ πηϊδίαπι: αἶα Ρ8η6 νϑβοϊζυν, δαυᾷ βυθαοίαπι ράΠθιη, σομπηθα ϊζ, 
“αι. οἵ οἶἶχα οπιηΐα ρ] γᾶ οαῆλ δαυᾷ Ραγαηίτ. Ῥοβὲ εἰδὰπι νογὸ 
(ξ κἱ νἱηὶ ροίι8 ἀσοράαΐ, ὨΪ110 ἀδέθγιειβ Πα 5 ἀπίππιβ αἀααϊοβοοί, οῖπάθ 
“ 46 11ο φίίαιη, ααοα ἃ σορπᾷ βιιπηταν, ἀδίγαμθγο ρους αἰϊᾳιὶα, ἀοπθῦ 
“ἐ πῃργαάθηΐοβ ψμοσαπηποίο ἀααδο ροΐογοβ δνδάδμβ. Ναμῃ αἰ1ὲ5 πηυίδτο 
“6 φαυϊαίιμ ἀθο!παπαο ἢϊ, δὰ ἔαοϊξ οἱ ας  θοὲ παΐαγὰ πιυϊαίϊομθ5 ἔδγαΐ: ἃ 
“ἐ ᾳυοὰ ἄθιι5 'ρ56 πο5 ἀοςεῖ, αὶ ραυϊατῖπι Ὁ ἤν Θιη6 Π05 δά ρογίδσγοπαιπι νϑῆθ- 
ἐς γηθῆΐθξ σα ογο5 ὩΡαιιεἰζ, οἱ 80 ἐρϑὲι! τα δορθπὶ νΘΊπΘΙη : αθδπι ἱπυϊίαπαᾶο 

ἃ. Ἴλνευ γὰρ τότι, ὅς,} Β΄1τλ116 Ηουλθσῖοο {}}}: 
᾿Αλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι ϑοῆς ἐπὶ νηυσίν ᾿Αχαιὺς 
Σίτου κα οἴνοιο" τὸ γὰρ, μένος ἐςὶ ᾿ὸ ἀλκή. 

᾿Π. τ΄ ν. 1600, εἴ 5εᾳ. 

Ὁ Λάθωμεν) ϑῖο γΟβουρβιηλι8. δἀιηοιίιι 
Βίθρμδηὶ οἱ Μαυτοῖ. Οδιηθγατῖθβ οἱ Θ-᾿ 
ὈΥΙΘ 5 ἀαοαὰς Ἰδοϊΐοποπα μδηο ἴῃ Πἰδεὶβ 
518. δχϑίαγε ἰδβίαπίατ, οάσιχιια δἀθὸ ἴῃ 
Ἰοοο γογίθηαο βεααππίασ. Ὑυϊκὸ οὐ ηοὶ 
μάϑ' 

2 

Ψ, : 

ἐτάλλαξι)] ΜΗ. Βοάϊ, παράλλαξις, 

ϑίοθεθιβ ὑπάλλαξις" οἱ ἰϊὰ ΙΕξογα χηϑὶἰθξ 
ΒΙΘΡΠΆΠ5, ργροβίξοηθ ὑπὸ πϑβοῖο φυϊὰ 
Ἰαΐθηϑ, αὐ αἷξ, 'ρ86, οἵ ἱ 
οδηΐε : α88ὶ ἀϊσαξ, τυ οἤ τα ἱ 
δοτῖ, οἱ τὰ αἱ νὶχ ἃ πονὶβ βοη δίασ. ΜΙΝ 
νυ]ραία ρΡἱδοθί ἰβθοίϊο : παρὸ 
πῖον σ᾽ οββϑυπαίβ ΠΌΤΩΘΥΆΠἀΔ5 6586 ΟΌΙ ΠΟΥ, 



“ ἔχῃ περιζυγά. Ὅςτις δὲ πεκαίδευται καὶ πωλτὸν ξύσασ- 
“θαι, ἀγαθὸν καὶ ξυήλης μὴ ἐπιλαθέσθαι. ἰΑΔγαθὸν δὲ καὶ 
ἐξ ὦ ὌΝ ͵ ᾽ τὴς ὦ ΥΩ ᾿ " ῥίνην θαι ὁ γὼρ λόγχην ἀκονῶν, ἐκεῖνος χαὶ τὴν ψυχή» 
σε π γῷ, Ἔχπεστι γὰρ τὶς αἰσχύνη, λόγχην ὠκονῶντοι, 

“ἐ ρούνθηῖγο δά τ, ψιοΐ ἤθοθ556 δθϑὶ, ζαηιὶ ἃπῖθ σοπϑιθίαοι! ἀθἤθίαιιθ. Θαΐῃ 
“ἐ δὲ βίγασυϊογαμη ροηάτι5. ᾿ἴῃ ΓΝ ΠΘΟΘΒΒΘΥΙ25 ἸΠΒΌΠΗΪΘ: ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΆ Θηΐτ δὶ 
“ἐ βαροτγβίηί, πο ογηΐ ᾿πυ Πα : αἵ 5 ΓΑ ΡῸ 15. 51 σΑΓΠΘΥΙ 15, ἢ τθίπιδ [15 4Ὰ]1Π 
“ς 5 Υ ΟῚ ἀΟΥΓΆΪ ΣΙ 51015: δῖπ πη ἂβ, πΠ16 ουἱραῖθ, Ὗ 6βι15 νϑγὸ οἱ αήϑὶς 
“' ἀρυηαάδηξίογ, Ῥογπ τ οἱ γοοϊὸ να] πΠ οἱ φὡστοΐδηί! ργοήοβί. Οὐ βοῃπῖω 
“ἐ ρφοιηρογίαπα 5υηΐ, απεοσυηαιο. πηαχϊὶ πιὸ δοῖάα, οἵ δουῖα, οἵ βαϊϑα ἤΠιοσὶηΐ : 
“ἐ γδπὶ Πδοο δὰ οἴθυμπη ᾿ην]αηΐ οἱ αὐὴτι ἀἰυ5ϑιτηὸ βυβιοιηί. Ῥοβίθδαμδμη 
“ἐ νεγὸ δά ἱπίορτα ἴοσα Ῥϑυνθηουϊπλι5, ΟΌ] σΟΠΒΘη ἈΠ 6.1} Θβῖ ΤΌΣΩ ἢ ΠΠ} ὩῸ5 
“ ατη ἑαπήΐοηι οαρίυγοβ, 18 πὶ [Π66 τπδητα]θ5 πιοΐθο ρᾶταηδο ουτπῖ, αι} 
“ ρᾷπριῃ σοῃῇοϊαπηι15: ΠᾶΠ ἴα οχ 11Π|15 Ἰηβίγαπηθητ15, αιῖθι15 ἢἴ ρα Π15, [ον ]5- 
“ βἰτημτη οθι, Ῥγωϊογθὰἂ σοιηράγαι! οροχίοί οἰαηι 1118, απ 5 ΠΟΙΉΪΠ65 [ἰη- 
“ βγπξα να ἸθιιἸπΐ5 ᾿πασθηΐ : Ππαπὶ ΠΟΥ πὶ πιοΐθ5. οϑί ρογοχῖσι, οἵ δὶ (815 
“ ἑουζιιηα 5ξ, οἷ πα χὶπιὸ Ορα5 οὐ. Ορογίοι οἰϊαπὶ Πααγο ἰοσὰ : ΠΆΠῚ 
ἐκ Ῥ]αγίπνα ἴαπὶ Ποτηϊηἶθι15 {πὶ 6415. ἸΟΥ 5. δα] ραΐα 5υῃῖ: ααΐθιιβ αἰ {γ115 οἱ 
“ς {ταοῖῖβ φαββᾶγθ ὨθΟΌ586 6ϑί, ἢἾἶ5] νἱπουϊα ας παοαῖ, Θυϊοιηᾳιθ ϑαΐριι οἱ 
“ μαϊξαχη ροϊῖγε ἀϊάϊοϊ, οἱ α[116 {ποῦς ἀϑοῖαρ πο ΟὈ] ν᾽]. Ργοίιθεῖξ οἵα 
“πᾶ δὴ ἔτι : δτη 4] Παϑίαπι ἀουτ, 15 ἀπ πὶ ΠΟ 86 ργογθὰ ποηηῖῃι] 
ἐξ ρχδοιΐέ, Ἰηρβὲ οπίπη ἀΐο ρυάον αὐ! 4απν, οὐ σαν ΠῚ. Θ556. 41] ΠαΒΙ ΔΙῚ 

ἃ Καταδαπανᾶτε) Ἐΐδηο Ἰοοίίοποτῃ ΓΙ ἰοὶ- " Δεήσει) ἘΚ ΙΠΟ «ἤϊά, Ἰαροῖ, ἐδέησεν" (ἃ 
μἷμιβ οἱ Οἰαὐγίειζιις. ἴῃ 118, ιι] 0118 δὶ δα πί, το γα 15 δεήσειεν ἴῃ 500 νοΐ, ΠἰὈτο οαϑίαγθ 
χοτρ Ατῖθ115 ἰηνοπότο, Ὑαυϊσὸ Ἰερίία. 6 οί, Αἰἰατηθὴ προ ππίς ποὺ 1ΠΠ| ἀυβου]- 
καταδατανᾶται. Ῥτο αὑο ϑίορμαπιθ οἱ ἰαπάμγη. 
Μαυγοίυ καταδαπο νῶν ο ΟΡ τ ἸΏΘΉΤΡ 
γὰπι!. ζοοίό. 
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“ χωκὸν εἶναι. Ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ξύλα περίπλεω καὶ ἅρμασι 
“χαὶ ἁμάξαις" ἐν γὼρ πολλοῖς πράξεσι πολλὸ ἀνάγκη καὶ 
““ σὼ ἀπαγορεύοντο εἶναι. ᾿ἔχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀνωγχωιότα- 
“ἐφ ὄργανω ἐπὶ ταῦτα πάντα" ὁ γὰρ ἁπαντωχϑ χειροτέχναι 
“ σοραγίνοντοωι τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρων ἀρχέσον ὀλίγοι τινὲς ὀχ, ἱχα- 
ἐἐ γοὶ πσοιῆσω. Ἔχειν δὲ χρὴ χαὶ ἄμην χωὶ σμινύην κατὰ 
ἐς ἅμωξαν ἑχάςην, καὶ χωτὼ τὸ νωτοφόρον δὲ ἀξίνην καὶ δρέπα- 
“γον ταῦτα γὼρ καὶ ἰδίῳ χρήσιμιω ἑχάςῳ, χωὶ ὑπὲρ τῷ χοινθ 
“ἐ σολλάχις ὠφέλιμα γίνετωι. Τὼ μὲν ὃν εἰς τροφὴν δέοντα 
“ οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφόρων ἐξετάξζετε τὸς " ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς" ὁ 
“ἐ γὸρ δεῖ παριέναι ὅτε ἄν τις δέητωι τότων᾽ ἡμεῖς γὼρ τότων ἐν- 
«" δεεῖς ἐσόμεθω. Ὅσα δὲ χωὶ τὼ ὑποζύγιοω κελεύω ἔχειν, ὑμεῖς οἱ 
“σῶν σχευοφόρων ἄρχοντες ἐξετάζετε, χαὶ τὸν μὴ ἔχοντα χα- 
“ φασχευάξεσθωαι ἀνωγκάζετε. ὝΜμεϊς δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶν 
“ἄρχοντες, ἔχετε μὲν ἀπογεγρωμμένος παρ᾿ ἐμδ τὸς ὠποδεδοχι- 
“ μωσμένες καὶ τὸς ἐκ τῶν ἀκοντιςζῶν, χωὶ τὸς ἐκ τῶν τοξοτῶν, 
“ἐ χαὶ τὸς ἐκ τῶν σφενδονητῶν τότος ἂν χρὴ τὸς μὲν ἀπὸ τῶν 
" ἀκοντιςῶν πάβιεχυν ἔχοντας ξυλοκόπον ἀνωγχάξειν ςρωτεύεσ- 
“ῤαι, τὸς δ᾽ ἀπὸ τῶν, τοξοτῶν, σμινύην, τὸς δ᾽ ἀπὸ τῶν σφενδο- 
“ γητῶν, ἄμην᾽ τότος δ᾽ ἔχοντας ταῦτω, πρὸ τῶν ἁμωξῶν χατ᾽ 
“ἴλας πορεύεσθαι, ὅπως, ἤν τι δέῃ ὁδοποιΐως, εὐθὺς ἐνεργοὶ ἦτε᾽ 
“ χαὶ ἐγὼ ἤν τι δέωμωι, ὅπως εἰδῶ ὁπόθεν δεῖ λαξόντα τότοις 

. 

ιν 

“ οι. Οροχτίεϊ ααΐθωι ΠΙρΡΏΟΥιμΙ οἰϊαπῃ πα θογΘ οορίαηι εἰ συγτιθα5 οἱ ῥ]αὺ- 
ἐξ ΒίγΙ 5: Π8ΠῚ Ὠ}Ὲ 1115 1ῃ ὩΘΡΌΓΙΒ οέ οδον θεῖ, ΠΘΟΘ556 δϑὲ πλατα Πυθα ἀθῇἤςογο. 
“ Ῥγφίογθὰ πάθογο ορογίοϊ ᾿πβίγπηχθηΐα πα χιηὸ ἡθοθββασία ἃ ἢξθο οπηηϊὰ : 
“ ηρὴ Θηϊπὶ ΠὈΙαΘ αἀϑιηί ορ!οο5 : αὐοα ἀαΐθην Ἰῃ ἀἴθυὰ βαιὶβ ἐποσῖί, δα ᾿ὰ 
“ οἤϊοϊθμάϊηι μαῖοὶ αιἀαπλ ποθὴ βυβιοϊης. Οὐμροτγίος οἱΐαπι βαγουϊη οἱ 
“ Ἰροπθηλ ἴῃ οὐστὰ αμιονὶβ παροτο, οἱ ἴῃ 2ισπομέο ἀοββιιασίο οἰ Ὀγα ΠῚ οἱ 
«( [Ἀ] ΟΠ ; ἤδη τὸς οἵ σαΐσιθ ᾿υϊναΐίπι ἀϑ0] βαηΐ, εὐ ΡΒ] ο ὃ ἰγθαποηΐοι 
“ἐ ΕΠ αἴθ δαίογιιηι. ἘΠῚ αιῖθιιβ αὐϊάθιῃ δα οἰθο5 Ομ δβί, ἀθ 115 νὸ5 ἀπο θξ 
“6 χη Παπὶ ργαν 8 ΓΙ δΐιγοθ 1105 ἱπίουσοσαΐῖθ, αὶ νΟὈΪ5 Ῥαγδηΐ : ΠΟῚ ΘηΪπὶ 
“( μγδοίυ ρηάυϊη οϑὲ αυ!ἀαιαπη που, 40 4115 ἰηαρογα μοίουϊ : ΔΙῚ 
“ἐ ρογαη Πα ]ρῚ 05 ΟΥἾμη15. υεοουπηθο νογὸ ᾿πτηθηΐα θοῦ ἴα 060, νῸ5 
( ΘΙ ΠΠΘὨΤΟΓΙΠῚ ὈΥ οἴδοΙ! ᾿ΠΖΟΪΓΙ6, οἵ αιϊ ποὴ Βαροῖ, πο αὐ μαγαπάαπι 
“ραᾳ σορὶῖθ. Ὗοβ δυΐοιῃ, σαὶ νἱὰβ οαθγοϊξιεὶ βιθυ ΘΠ 5 ῬΥ θΟβῖῖβ, Πα οι 
“ἐ ἃ τη ἀθβουϊρίοβ. 605. Ὁ] δχ ᾿δου!αἰουθιιβ,. οἱ Βα σ ΓΥ}15, οἱ {απ αἰ τον θα5 

. “ χοίθοι βαηΐ: Πποβ ᾿ἴαστιθ σΟροΓ Ορογίοί, 6χ δου] τουθιι5 αυϊάθηχ 40] βυηΐ 
“ το]θοιῖ, τ βυτηρίᾷ Βϑοιν ΠΙσπιιηι Δ4 Βοοηηάππι ἀρίῆ ὨΠΠοηΐ : (1 ΟΧ 5αρτ- 
( [ἈΥ}15, ΠΡΌΩΘ πὶ οχ πη του θιι8, βάσοῦϊο : ΠῸ5 ροΥγὸ 115 ᾿πβίυποῖοβ ΘΟ, ὉΥΕ 
“ἐ ρρογίοί, απο Ὁ ΒΊΓα πγ πγαπὶ ᾿ποθάθγο, τι δὶ αυϊὶ ΟΡ. 518 πππηϊοπαᾶ 
ἐξ γἱᾶ, δία! πὶ Οριιδ΄ ἃ ἰρΥθἸδιληὶ : οἵ ᾿ρ56. ΒΟ: η, 51 ΤΠ: ΔΙ ΠΟΥ} ΟροΓὰ 

ἃ ὙΦ᾽ ὑμῖν] Υυἱεὸ, ἐφ᾽ ὑμῖν. ασὰ οσαηο- ἀἀδεραϊαπίο 1, Θποϊανο, γοροβαῖ, ἘδΟΙΠ 5 
ἐπ 6 [ἈΠ] 6 ῃ ἈΙΤΟΡΆΤΗ ΠΥ ΠΥ ΟΞ ΟΠΘ ΠῚ, ογϑί οΥΥΟΓ, ἰονὶς πη το, 
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τ χρῆσθαι. ᾽Αξω δὲ χωὶ τὸς ἐν τῇ ςρατιωτιχῇ ἡλιχίῳ ξὺν τοῖς 
“ἐξ ὀργάνοις χαλκχέας τε χαὶ τέχτονως καὶ σκυτοτόμϑς, ὅπως 
“ ὁπόσω ἂν δέητωι χωὶ τοιότων τεχνῶν ἐν τῇ φροωτιῷ, μηδὲν 
ἐς ἐλλίσηται. Οὗτοι δὲ ὁπλοφόρο μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, 
“ ἃ δ᾽ ἐπίξανται τῷ βελομένῳ μισθᾶ ὑτπηρετῦντες, ἐν τῷ τεταγ- 
“ μένῳ ἔσοντα:. ᾿Ην δέ τις καὶ ἔμπορος βόλητοι ἕπεσθαι πω- 
“ἐ λεῖν τι βαλόμενος, "τῶν μὲν Ὡροειρημένων ἡμερῶν τὼ ἐπιτή- 
“δειὼ ἔχειν" ἣν δή τί πωλῶν ἁλίσκηται, σάντων. σερήσεται. 
“ ἘΖειδὼν δ᾽ αὗται παρέλθωσιν αἱ ἡμέραι, πωλήσει ὅπως ἂν 
“ βάληται ὅςτις δ᾽ ἂν τῶν ἐμπόρων πλείςξην ἀγορὼν παρέχων 
“ φαίνηται, ὅτος χωὶ παρὼ τῶν συμμάχων καὶ πωρ᾽ ἐμδ δώ- 
“ρων χωὶ τιμῆς τεύξεται. ἘΠ δέ τὶς χρημάτων προςδεῖσθαι 
“ γομίξει εἰς ἐμπολὴν, γνωςῆρως ἐμοὶ προςφωγαγῶὼν χωὶ ἐγγυη- 
“ἐ φὰς, ἢ μὴν " πορεύεσθαι σὺν τῇ ςροτιῷ, λαμξανέτω ὧν ἡμεῖς 
“ ἔχομεν. ᾿Ἔψγὼ μὲν δὴ ταῦτο προαγορεύω" εἰ δέ τις τὶ καὶ 
ἐ ἄλλο δέον ἐνορᾷ. πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. Καὶ ὑμεῖς μὲν ἀπι- 
“ἐ ὄγτες συσχευάζεσθε, ἐγὼ δὲ ϑύσομωι ἐπὶ τῇ ὁρμῇ" ὅταν δὲ 
ἐφὸ τῶν Θεῶν χαλῶς ἔχη, σεμωνθμεν. Ἰαρεῖνωι δὲ χρὴ 
᾿ ἅπιαντας τὸ προειρημένω ἔχοντας εἰς τὴν τεταγμένην χώραν, 

(( ῃρροββαῦῖα 511, πη6 δα ἈΒΌΓΩ ΓΠΘΙΠῚ ΤΠ ΒΕΠΊΘΗΩΙ 51η:. ασαη νογὸ 
« ποὔϊδομηι οἴ [Δ ΌΓΟΒ ΦΟΥΆΥΙΟ5. Π}ΠΓΑΥῚ5. οοίδί5, οἱ ἰαθγοβ ΠΡΉΆΤΙΟΝ, οἵ βυΐογοβ, 
“ὁ φὰπῇ ᾿ΠΒ(Γ ΤΊ ΘΏΓ5 δε}8 : οὐ φαδοῦπαιιθ ἴῃ τὰ Πα πϑηποα! δἰΐαπι ἀγ ἢ Ο115 Οριβ 
“6 51} ἴῃ οχουοῖξι, π1Π}} ἀοίιοϊαί. ΕΠ ΠῚ αυϊάθηη 80 ἁυτηδίουαηι ἡ ἰέμηι οΥ- 
“ἐ ἀϊηῖθαβ ογαηΐ 5 ||, (δ ἀπίθη βοϊπηΐ, ππθυσθάθ οἱ τη] ηἸϑίγαπίθ5 αι] ψ ]ΐ, 
“Ξ ργυηΐ ἴῃ σοηπατζαίο ἴοοο. (ιιὸά 51 4118. δἰϊδπη πιθγοϑίου 5660] σαδέγα νο- 
“ς Ἰαογῖς, αξ δἰαυϊὰ νοηάαΐ, ἐς ΠΠογαηλ ἀϊθγιη, “πὸ5 δηϊὸ βιρηϊβοανίμη5, 
““ φξοπηπηδαίμ ἤάθογο ἀἄοοί: 5ἰὴ Δ] απ] νϑηάθγο ἀθρυθῃθηάαΐαν, ομμηῖθυβ 
“ς 5ροπαθῖταγ, Ῥοκίθασαδηῃ νογὸ (165 ἢἱ ργ θυ ϑυϊηΐ, ααο ρϑοίο νο]ϑί, νθηαοί: 
“ οἵ χυίϊδαι5. ὁ γηθγοδίοσιθιι5 φαὰμι ταχί πη γογα πὶ νΘη Δ] πὶ ἴογαπι ἀρ Ὸ Ὁ 
“ νἱἀο ταν, 15 δὲ ἃ 506 115, δὲ ἃ τὸ τησηθγὰ οἵ ΠΟηΟΓῈ5. σοηβθαπθίαγ, (Δυδά 
“ξ ἱ ἐ{π|5 οχϊβεῖπιαῖ, ρϑοιηϊᾷ 5101 δα οοὔημρ ΟΠ θιὴ ΤΘΙΠῚ ΟΡΙ15 6856, 15 1115 
“ αὐῖθιιβ ποξιϑ ὁδί, απ! 416 5ροπάραμηξ {ππασγιιπ, αὖ οπὶ οχϑγοϊία ργοἢοϊβοδίαιν, 
“ αὐάποεία, 4ᾶπιὶ ΠῸ5 Πα θιμι5 ἀοοῖρίαί. Αἴαπθ πος αυϊάδπι ργϑάϊοο: 8. 
“ 4υῖ59 νογὸ δὰ αὐ! ρίαπι, οὶ [αοῖο 511 οριιβ, ρϑυβριοἱτ, τῃὶ βισηϊῇοθί. 
“ΑΕ νὸς αὐ θη ἀΐπο αἀἰστοβδὶ ναβὰ ΘΟ] ΠΠρΊτ6 ἢ ΘρῸ ργοίθο ΠΟ η15 σαυϑῆ ΓΟΠῚ 
( 5ΆΟΓΆΤΩ ἰδοίατη : οὐπι νογὼ γ85 ἀἸνίηςο γθοιὸ 56 Προ υηΐ, ΒΊρπαπι ἀΔὈΙΠ.118, 
᾿Ἐ Ῥοροπξ ἀυΐοπι αἰ οβ50 ὉΠ Π6 5. οἴ 15. {0 ργοραϊοία βυηΐ, Δα Ἰοσιπη 601)" 

ἃ Τῶν μὲν προειρημένων, ὃ. 6. ΒίορΠαπο 
δΌΒΡΘΟία5 ὁπ Ὠΐσ ἴοοιβ, αὐ ἰπ ἐο ἸΔοιη 
ῬΟΥΠΙΒΙ οἱ γεία τὶ νἱἀραίν, ΑἹ 8αι1ε, ορὶ- 
ἩΟΓ, ΘΧδιγχεῖ ἰάομσα οἱ ραν σ10] Ἰοσὶ 5οη- 
τοπεία, δὶ ᾿πἢη ναπι ἔχειν ρίο ηρογαίίνο 
Ῥοηΐ, 1} Πέ, 5ιηεαατηιβ.; οἱ ΤμΈοΠ ΠρζάτατιΝ 
ογγατη εἶατο αὐἱάσηιν τπογουτυν 5 οχογοὶ- 
παι βοστιοηάι. Πσσπῆσχη, Π01}6 Τρ ἀὐ 

4 

115 ααϊάφυαγα νϑηάϊ, αηΐρ οχϊίαμη ἀϊογυϊη, 
ἀαΐθι5. ἀ νἱοίμμη. ὨΘοοβϑασὶα ΤῊ }}65. 1086 
ὩΠΙ͂ΌΓΓΘ }}1558}5 ΟΒβϑοῦ, 

Ὁ Πορεύεσθαι] Τα ἴο ΕἸ. πα οἱ πορεύ- 
σεσθαι. Ὡ66 χη, Οὐπη ἰημθη ΤΟ ἸΟΥΙΒ 
ποία» Πἰθτὶ οάϊ οἱ ΜΆ. Βοά!. πορεύεσθαι 

γοριϑοϑΘηΐοη!, ΠΟ ΤΠΠ|Ο, 

ω 

Ω͂Β ἐὼ 



δι, ὦ 

“ 

820. ἡ ᾿ ΞΒΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 
κα. 

“« πρὸς τὸς ἡγεμόνας ἑαυτῶν. Ὕμεϊς δὲ ὦ ἡγεμόνες, τὴν ἑαυ- 
ἐσ ἕχαςος τάξιν εὐτρεπισάμενος, πρὸς ἐμὲ πάντες συμξα- 
“λεῖτε, ἵνγω τὼς ἑωυτῶν ἕχαςοι χώρας χατωλάξητε.᾽" 

᾿Αχόσαντες δὲ ταῦτω οἱ μὲν συνεσχευάξοντο᾽ ὁ δ᾽ ἐθύετο. 
Ἐπεὶ δὲ χωλὼ τὼ ἱερὼ ἦν, ὡρμᾶτο σὸν τῷ ςρωτεύμωτι᾽ καὶ τῇ 
μὲν πρώτῃ ἡμέρῳ ἐξεςρατοπεδεύσωτο ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα, 
ὅχως εἴ τις τὶ ἐπιλελησμένος εἴη, μετέλθοι, χαὶ " εἴ τις τινὸς 
ἐνδεόμενος γνοίη, τῦτο ἐπιπαρωσχευάσαιτο. υαξάρης μὲν ὃν 
τῶν Μήδων ἔχων τὸ τρίτον μέρος, χατέμενεν, ὡς μηδὲ τὼ οἴχοι 
ἔρημα, εἴη. ὋὉ δὲ ἹΚῦρος ἐπορεύετο ὡς ἐδύνατο τάχισα, τὸς 
ἱππέας μὲν πρώτος ἔχων, κωὶ πρὸ τότων διερευνητὰς καὶ σκοπὸς 
ἀεὶ ἀναδιξάζων ἐπὶ τὰ πρόσϑεν εὐσχοπώτατα᾽ μετὼ δὲ τότες 
ἦγε τὼ σχευοφόρω, ὅπε μὲν πεδινὸν εἴη, πολλὸς ὁρμωθὸς ποιό- 
μενος τῶν ἁμαξῶν χαὶ τῶν σχευοφόρων" " ὄπισϑεν δὲ ἡ Φά- 
λαγξ ἐφεπομένη εἴ τι τῶν σκευοφόρων ὑπολείποιτο, οἱ προςτυγ- 
χάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμκέλοντο, ὡς μὴ κωλύοιντο πορεύεσ-- 
)ω!. ὍὉ χϑθ δὲ ςενοτέρω εἴη ἢ ὁδὸς, διὰ μέσϑ ποιόμενοι τὼ 
σχευοφόρω ἔνθεν χαὶ ἔνθεν ἐπορεύοντο οἱ ὁπλοφόροι" χαὶ εἴ τι 
ἐμποδίζοι, οἱ χωτὼ ταῦτω γιγνόμενοι αὖ τῶν σρατιωτῶν ἐπεμιέ- 

( κε ἰταΐαμ, ρα ἀπιοθ5 ὅπο5. 5 νογὸ ἀμ θ5, ΕὈῚ ϑππ αυ5416 ΟΥ̓ ἾΠΘΙΣ 
(ς Ἰῃ5ΙΓΌΧΟΙΙ5, δα τΔ6 σΟΏν ΘΠΙΘΙΙ5 ΟΠ 5, αἴ 51105 ΒΙΠΘΊ ἰΙοσο5 Ῥδγοὶρ αι !5.᾽ 
Η!5 11} ἀυάϊε15, αὐ τ{67" ΒΆΥΟΙΠῚΒ ΘΟΤΏΡΟΒΙΕ5 56 σομῃραγαθδηῖ : ὕψγδ νετὸ 

τοὶ ἀἰνίης ἀαραΐ οροίαπη. ἴΠ0ὶ νογὸ βδογι σα, θοπὸ 56 Παθιθγιηΐ, οἴη 
Θχογοῖϊζα ργορτϑαϊ σορΙΐ : δο Ρυΐπιο αυϊάθη) αἴθ τηθίδξιϑβ δϑί σαϑίγα ἰός, αὰῃι 
Ροΐυϊ, ργοχίπιο, αἱ 51 αι} ΔἸ Ἰσ ἢ} }5 ΓΙ οβϑϑῖ ΟὈ 15, ΘᾺ ΠῚ Πα σογεί, οἱ 51 415 
6556. 5101 αἰϊσυᾷ ορὰβ δηϊπηιδανουίογοί, θὰὴ οἴϊαπη δὶ σοιηραγαγοί. Επὶ 
Οὐγγαχάγοβ αυϊάθηὶ οὐπὶ ἰοττᾷ ρατίο Μδαοτγιην γοιπδηβὶί, αξ ἀοπιὶ βο ὰο 
ΠΟῚ 6886[. Οὐχ αἰιὰπη σε]ογτ πὸ ροίογαϊ, ἰαοἰθθαΐ [16 γ, δα αἰθ5 αυ!άθην 
Ῥυῖμηο ἰοσο σοηβίϊζιιθπβ, οἱ αηΐθ ἤὸ5. Θχρ]ογαίουοβ δὲ βρθοι!αΐογθα ἈΠ θυ ογὰ 
ΒΘΙΏΡΟΓ ἰῃ Ἰθοδ, αἰι:8 δα βροοιίαπάαμπη οββθηΐ σΟ ΠΟ ἰ581 18. ὈΥΦΒΠ 65 : 
Ῥοβὲ μος ἀρεθαῖ ἱπιροαϊπγοηΐα, π] 05, δ] αὐϊάθην ΔΗ 05. οββοῖ, μἰδιβίγο- 
γΠῚ δὲ πῃρθαϊπηθηζοχτηι ο]Οθ05 ἔλοῖθη5 : ἦθος Οἂπη ἃ ἰ6ΓρΡῸ ΒΘαπογοίαν ΡΠ] ΔΏΧ, 
8ῖ αυἹὰ πη ρθαϊπιθηϊογιμ ἃ ἰθΥρῸ ΓΟ] πααθγοίαν, Ὀγεοίδος ααὶ ἐπ θα ἱποϊάθγθηϊς 
σαγα δηΐ, υἱ ἴῃ ὈΓΟρΤΟβϑα πο ἱπηθοαϊγοηΐαγ, {01 γογὸ ΔΏΡΊΒΈΟΥΣ ογαΐ νἱὰ, 
Δ} 165. ἀΥπηαί! γθοθρεῖϊβ πῃ πιθαϊιηὶ ἱπιρθαϊπηθητς, πἰης δὲ ΠἸῆς ἱποθαθθδηΐ : 
ἃ0 581 αὐ ᾿πηροαϊγοί, τ} 65 δα ἢὲρο σοηβται ! ἦη 60. ουγάτῃ Δα ἢ θΘΡαηΐ. 

ἃ Εἴ τὶς τινὸς, ὅς 6. Πὰ γεοϊὰ δαϊίϊο Εἰολι. 
Ιη οεοίθυβ ϑϑί, εἴ τις τὶ ἐνδεόμενος. αιοα ΠΙ6Ὴ- 
ἀοϑβὲ Ἰασὶ ΡΓῸ τινὸς, ὅζο. Υἱα οἸπὰ Θίορμο- 
Ὠ118. 

Ὁ Ὄπισθεν δὲ, ὅ.0.] Βιιάεοιι5, ἰθϑίθ 5ὸ- 
ῬῇΔΠΟ, Ῥοβί ἐφεπομένη ποίδη δ ςιγμὴν, 

ἀεδϊηἀδ Ῥοϑβὲ εἴ τι αἀἀομάδπι ραν οι] τη δὲ 
οδηϑυϊς. ἘΠῚ ἰβίαιη αὐϊάθτη αἰδιϊσιιθμαϊ 
ΤΆ ΘΟ ΘΧὨΪθο᾽ οαἸο «1:4. 56 γϑοίὸ 

Δυδαάγουί Θἐορμαηα5, ἢδθο γουρθᾶ, ὄὅπισ- 
ϑὲν δὲ ἡ φάλαγξ ἐφεπομένη, τιδο ΟΠ ὈΓΞΕΟΘ- 
ἀοηΐῖθιιβ σοπηθοῖϊ, 6 Ἰἀοπθαχη 84 Ό ΘΙ 
56 511 Θἤϊοονα ΡΌ586. Μϑ8. Βοάὶϊ. ἀαΐ -- 
ἁμαξῶν αὶ τῶν σκευοφύρων" εἴ τις δὲ ὑπολείποιτο, 
ὅζ ο. φὰς Ἰοοίῖο ματιὰ ᾿ἰἃ αἰ 55: π}}}15 δϑὲ εἰ, 
Φυϑτι την σῖηὶ δα ομῖβ σι δἀβογρίαπι 
ῬΓΟΡας ΒΕΘΡΠΔΠῈ5, ἁμαξῶν" τα τῶν σκευο- 

εἴ τι ὑπολείποιτο. ποοςτυγχάνοντξες, ἃς ὡὐὐ» 

᾿ 



-εὐϑ νι μμἔἐοἔε ς ᾿ ᾿.. 

Ἴ [ Φ 
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λοντο. Εἰπορεύοντο δὲ ὡς τὼ πολλὼ αἱ τάξεις παρ᾽ ἑαυταῖς 
ἔχεσωι τὼ σχευοφύρα᾽ ἐπετέταχτο γὰρ πᾶσι τοῖς σχευοφόροις 
κατὰ τὴν ἑαυτῶν τάξιν ἕκοιςον ἰέναι, εἰ μή τι ἀνωγκαῖον ἀπο- 
χωλύοι. Καὶ σημεῖον δὲ ἔχων τὸ ταξιάρχε ὃ σχευοφόρος 
ἡγεῖτο γνωςὸν τοῖς τῆς ἑωυτῶν τάξεως" ὥςτε ἀθρόοι ἐπορεύοντο, 
ἐπεμελῶντό τε ἰσχυρῶς ἕχωςος τῶν ἑωυτῷ ὡς μὴ ὑπολείποιντο. 
Καὶ ὅτω ποιόντων, ὅτε ζητεῖν ἔδει ἀλλήλες, ἅμα τε πωρόντα 
ἅπαντα καὶ σαώτερα ἦν, καὶ ϑᾶσσον τὼ δέοντα εἶχον οἱ 
ςρατιῶται. ΡΥ 
Ὡς δὲ οἱ προϊόντες σχοποὶ ἔδοξων ἐν τῷ πεδίῳ ὁρᾷν ἀνθρώ- 

πϑς λαμξάνοντας καὶ χιλὸν χωὶ ξύλο, καὶ ὑποζύγια δὲ ἑώρων 
ἕτερω τοιαῦτα ἄγοντά τε χαὶ νεμόμενοι, κωὶ τὼ πρόσω αὖ ἐφο- 
ρῶντες ἐδόχαν χατωμωνθάνειν μετεωριζόμενον ἢ κατνὸν ἢ χο- 
νιορτόν᾽ ἐκ τότων ἁπάντων ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη ὧδ πλησίον τὸ 
ςράτευμω τῶν πολεμίων. Ἰὐβὺς ἂν πέμπει ὁ σχοπάρχης τινὼ 
ἀγγελᾶντα ταῦτα τῷ Κύρῳ Ὁ δὲ, ἀχόσας ταῦτα, ἐκείνως 
μὲν ἐχέλευσε μένοντας ἐπὶ τούταωις τωῖς σχοπαῖς, ὅ,τι ἂν ἀεὶ 
καινὸν ὁρῶσιν, ἐξωγγέλλειν" τάξιν δ᾽ ἔπεμψεν ἱππέων εἰς τὸ 
πρόσϑεν, χαὶ ἐκέλευσε πειρωθῆνωι συλλαζ εῖν τινὼς τῶν ἀνὼ τὸ 
πεδίον ἀνθρώπων, ὅπως σαφέςερον μάθοιεν τὸ ὄν. Οἱ μὲν δὴ 
τωχθέντες τῦτο ἔπρωττον᾽ αὐτὸς δὲ τὸ ἄλλο ςράτευμοω αὐτῷ, 
κατεχώριξεν, ὅπως πωρασχλευάσαιντο ὅσω ᾧετο χρῆναι πρὶν 

Ῥ]εγαγιαυα νεγὸ 5ῖς σοϊογίοβ ᾿ΐον ἰδοϊοθδηΐ, τυ ἀρυα 56 δια ὨαὈργθηί ἰτηρο- 
ἀϊπηθηΐδ : Ομ 5 Θηΐτη 40} ᾿πη ρ απ ΘΉ115 ἔθγθη 415 ορογαιη ἀαδηΐ ἱπηρογαίιιπη 
οὐδῖ, υἱ αυΐβαιια ργορίογ σοουΐθιη ϑιδιη Ὀγοργθα γί, δὶ αι] τοὶ ἤθ668- 
ΒΑΓΙ26 γείαγοῖ, Αἰᾳὰθ 15 δίϊδιη οἷν 5αγοΙ πάσα νϑοίαγα οὐγὸρ ογαὶ ργθαΐ, 
5ίσῃαπη σΘηίυ τ ΟΠ 5 801 μα θη5, ιοα πλ} Ἰθι15 δ) υϑάθηι σο μου 15 Ὠοίιιμη Θββοί : 
ἰᾶαυθ οαἰογναίίμι ἐδοίθθαηΐ ἴθι, οἱ νϑῃθιηθηΐοσ ἰπίθηίαβ ογαΐ 4 οί, πὸ 
4υἱ βυογαπι ἃ ἰΕΥΡῸ τγοὶ παιιθγθηίαγ, οὰ οὐχ (Δοογθηΐ, πθοθββ8 ΠΟ Θγαΐ 
ξ 56 τπηυταὸ “υξογογοπΐ, οἱ οὐηηΐα ργεϑιὸ πηαρίβαιϊιθ 5αῖνα δγαηΐ, οἱ δὰ αι θιι5 
οϑϑεῖ ορὰβ οἰ [δ τη Ἰτθ5 Πα θα θαηΐ, 

Οφἰοτὰπι βρεουϊαίοτεβ δηΐορτοββὶ οὔτ νἱἀθγθηίαν ἰῃ Ρ] ηῖ6 ν]άθγα ἢοιηι- 
65, 6] οἵ ραθυϊαπὴ οἱ Ἰίρτᾶ βυπιογθηΐ, οἱ δἀϑρίσογοηὶ ἰάθη ἠυμηθηΐα, αἰτ 
οὐ υβιποαϊ αἰϊὰ Ῥογίδγθηϊ δίαιιβ ἐπέεγίηι ρβοθγθηίαν : οἵ γοπιοίίογα ἰοσᾶ ἰηῖιι- 
ὁπ6ο, δηϊπηδνθγίογα 510] νἱἀθγοηίαν. νοὶ ἔαπηιπι νοὶ ρα νεγθιι ἴῃ 5.0} 1π}6 
ἴουτὶ 9 ἀ6 Πῖβ οὐηηίθυιϑ ἱπι6 Πρ θαπί, μοβίϊαπι οορίδ5 Δ] Ἰουἱ 6586 ἴῃ ργορίπαμο, 
Τιαηιρ ὉΓΠ) Ὀγορίδοίιι9. 5ιαϊπη αποπάδημ μρἰ εἰ, 41 ὐγγὸ ἰϑύσι πι}- 
τἰατεί, ααΐθγα αἱ δος δυά ϊβοί, τπα πάν! 11}15, υὖ 115. ᾿ρβὶ8 ἴῃ 506 6115 
τηλπογοηΐ, ἃς αυϊσαυϊά 5οιαροῦ πον οοπβρίοογθηΐ, ἰδὲ γθηθηιγοηΐ : ΡΥ ῖο- 
τϑὰ δαυίϊίωπι σΟμογίοπι αἰ θυ ὰ8. τοὶ, τπαηἀανίζαμιθ ἀάγθηΐ ορογᾶμη. υἱ 4ι105- 
ἄδπι ΠἸογιτα αἱ δγαπί ἴῃ ῥ]δηϊἴο σοιηργθμθπἀογθηΐ, αι οογὰ5 ἰά ἀποὰ, 
6886 6Γ6 ροββθης, Ἂς {ΠΠ| αυϊάθηιν, ἃ αυΐθυιβ ΠΘρΌΙ ἀδίιπι ογδί, 
Ἔος (αοϊεθαηί : Οὐδ 'ρ86 σορίας το] τὰς θ᾽ άθπι Ἰβροηοθαῖ, εὐ ργραΓᾶ" 

ΓΡπῚ δὰ συἶθιις ΟΌΠ9. οθ8ρ. ΟΠ ΓΕ θαταν, ἀπίρα ἃ ΠῚ ΟἸΠΠΪΠΟ σΟΠΡΥΘΘΓΘΉΓΙΓ, 
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πάνυ ὁμῦ εἶναι. Καὶ πρῶτον μὲν ἀρισᾷν πωρηγγύῃσεν, ἔπειτα 
δὲ μένοντας ἐν ταῖς τάξεσι τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖν. 
Ἐσεὶ δὲ ἠρίξησαν συνεχάλεσε καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν καὶ ὡρμά- 
τῶν τὸς ἡγεμόνας, κωὶ τῶν μηχανῶν δὲ καὶ τῶν σκευοφόρων τὰς 
ἄρχοντας καὶ τῶν ὡρμωμοξῶν. Καὶ ὗτοι μὲν συνήεσαν᾽ οἱ δὲ, 
καταδραμόντες εἰς τὸ πεδίον, συλλαξόντες ἀνθρώπος ἤγαγον. 
Οἱ δὲ ληφθέντες, ἀνερωτώμενοι ὑπὸ τῷ Κύρο, ἔλεγον ὅτ, ἀπὸ 
σῷ ςρατοπέδο εἶεν, " Ὡροεληλύθοιεν δὲ οἱ μὲν ἐπὶ χιλὸν, οἱ δ᾽ 
ἐπὶ ξύλο, παρελθόντες τὼς προφυλωχάς" διὼ γὼρ τὸ πλῆθος 
τῷ σρατὸ στπάνιω πάντα εἶναι. Καὶ ὁ Κῦρος, ταῦτα ἀχόσας. 
Πόσον δ᾽, ἔφη, ἄπεςιν ἐνθένδε τὸ ςράτευμα . Οἱ δ᾽ ἔλεγον, ὡς 
δύο " παρασάγγας. Ἐπὶ τότοις ἤρετο ὁ Κῦρος, Ἡμῶν δ᾽, 
ἔφη, λόγος τις ἦν παρ᾽ αὐτοῖς, Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφασαν, καὶ πολύς 
γε᾽ ὡς ἐγγὺς ἤδη ἦτε Ὡροςιόντες. Τί ὃν: ἔφη ὁ Κῦρος, ἣ χαὶ 
ἔχαιρον ἀχόοντες ; (τῦτο δ᾽ ἐπήρετο τῶν παρόντων ἕνεκα.) Οὐ 
μὼ Δία, εἶτηον ἐκεῖνοι, ὁ μὲν δή γε ἔχαιρον, ἀλλὼ καὶ μάλα 
ἠνιῶντο. Νῦν δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, τί ποιδσιν ; Ἔχτάττονται, ἔφα- 
σαν χωὶ χθὲς δὲ καὶ τρίτην ἡμέρων τὸ αὐτὸ τῶτο ἔπραττον. 
Ὁ δὲ τάττων, ἔφη ὁ Κῦρος, τίς ἐςξὶν: Οἱ δ᾽ ἔφασαν, αὐτός τε 
Κροῖσος, χωὶ σὺν αὐτῷ ἄλλην τις ἀνὴρ, χωὶ ἄλλος δέ τις Μῇ- 
δος᾽ ὅτος μέντοι ἐλέγετο φυγὰς εἶνω: παρ᾽ ὑμῶν. Καὶ ὁ Κῦ- 

Ας ρεϊπιὰϊῃ αυϊάσμη δἀἰχὶ! αὶ ργαπάετγεηΐ, ἀθἰπάθ υξ 55 ἴῃ ογαἸηϊιι5 τπαηο- 
τοηΐ ἃς ργονϊ ἀθγθηΐ αποὰ ρθγαγοίαγ. Ῥγδηβὶ διιΐθη οἷὶπι Θϑβθηΐ, Θαυϊαιη, 
Ῥοάϊίαπι, σαργαθπι ἄτι 65, αἴαιιθ. οἰϊᾷπι τη ΠΤ ΠῚ, πη ρα! πηθπίουαπη, Πδ1- 
τηδη] ΧΟ ἢ ργδοίθοίοβ σοηνοσαν. ἘΠῚ ἢὶ ααϊάθπι σοηνθπϑυιηΐ : 1ἰ νογὸ 
ἐπίογοὰ αὶ ἴῃ Ρ]δηϊ οὶ ἜΧΟΙ ΓΘΥ ἃ ἢΐ, ΠΟΙΏΪΠ 68» ΠΟΙ ΓΘ Θη505 δα ἀπσοθαηΐ. 
Οάμηααε ἃ Οντοὸ ἱπίθυγοραγθηίαγ. ἴ1, αἱ σαρίϊ ογαηΐ, αἰθθαπί 586 ψοβέϊιπ ὃχ 
ΘΒ 5 6586, ἃ0 ὈΓΟΟΘβ5|556 ραυγπιὶ Ῥαθιϊαΐαπι, ραγετα Πρ μδέιπη, ργδοῖογρτε- 
805 ὈΓΪΠΙα5. ΘΧΟΌΘΙΑΒ:: οἴθηϊπη ΡΓΟΡΙΟΥ ΘΧθγοι 5. ΠΕ ΘΠ χαγα Θ5ϑὸ 
ομληϊδ. Εἰ Ογχγιβ ἢἰβ. δια 5, υδηΐο, ἰπαμῖῖ, Ἰηΐογναὶΐο ἢΐης Θχογοῖϊζας 
αθεϑὶ ἢ Ῥαγαβδηρὰβ ἔδγὸ ἡτιὰ5, δἰπηΐ 1], Ῥοβί ἰιδβο δὸς ἱπίθυσοραηβ ΟὝΤΊΣ, 
ΑὮἢ ἀδ ποῦ !β δγδΐ, ᾿π αι}, ἃ ριι Ρ505 Αἰ α}5 ΤΌΠΟΥ ἢ Εὐγαΐ ρτοίδοϊὸ, ἱπαυϊιηϊ, 
οἵ αυϊάθηη πηᾶρ 5 : ΠΙΠλἰΓηλ νῸ5 δανθηΐατθ οἴ ργῸρῈ ἰδπὶ δάθββθ. Θυἱέ 
Ἰριταγ ἢ αἰς Ογγαβ, οἀπὶ ἐά δυαίγοηΐ, ἂῃ σαπάθρθαῃξ ἢ (ος ϑαΐθπι θουιηι. 
41 δἀογαηΐ, οαυβᾶ αὐφογθθαῖ,.) Νόοη ρῥτοίθοϊὸ γεβροηαθηΐϊ 11}, πὸπ βαπὸ 
ϑαυάεθθαηΐ, 5 δαπιοάϊιηνχ οἰϊαπὶ δηροθαπίαγ. 9761 νογὸ, αἷἱὲ Ουτσιβ, αὐ 
ἀριηΐ ἢ Τηϑίγυυηίαγ, ᾿ηαυϊιηΐ ς δἴαιιθ ἰῇ πος ἶρ50 ἴιπν μου τὰπὶ πιἀἰυβιογ 5 
οσοιραίϊ πογαηῖ. ἘΠῚ αυἷβ 605 ἰπβίγαϊτ, αἷὲ Ουγὰβ ἢ Οταθβὰβ 'ρβε, ἰη χυϊυηΐ, 
εἰ ουπὶ 60 (ἀγϑθοιβ᾽ ΄συϊάδπι, δὲ 118 φυϊάαπὶ Μοάιιϑ : ἷς αυϊάθπι ἃ γνοδὶς 

ἃ Προεληλύθοιεν δὲ οἱ, ὃ. 6.} Υυ]ρὸ, προελη-. Ῥῃαπα5. ΥὙἹἱάδ ῥ. 2323, ποί, Ὁ. δὶ δαϊαίο. 
λύθοιεν δὲ ἐπὶ χιλὸν, οἱ, ζο, 5΄οα γοοϊὰ σοῃήδοὶς οϑὲ {εχ οὐυβάθπν ᾿μθιποϊαυϊ ΩΣ 
Του ποίαν 8 ἀθθ8896. οἱ μὲν, Δηΐα ἐπὶ χιλὸν, ἂ ἄλλυς μὲν, ἀγηΐδθο δηΐα ἄλλες δὲ, απο 
οὐϊ τοϑροηάοὶ οἱ δ᾽ ἐπὶ ξύλα. 6 Ὦδο δἴγοη- ἰδιάθμι βοαυϊίαν. 
ἠαϊίϊοηο Του ποϊανῖο ἀἀβοηεῖσιν οὐΐαγθ Ξτο- Ὦ Παοασάνγαςϊ ΨΙάΡΘ Ὁ, 115. 
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εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ὦ ῥος Ζεῦ μέγιςε, λαξεῖν μοι αὐτὸν γένοιζο, ὡς 
ἐγὼ βόλομω. πῤλῦφον. 
Ἔκ τότ τὸς μὲν αἰχμωλώτες ἀπάγειν ἐκέλευσεν, εἰς δὲ τὸς 

παρόντας ὡς λέξων τὶ ἀνήγετο. ᾿Ἐν τότῳ δὲ παρῆν ἄλλος αὖ 
ταρὼ τῷ σχοπάρχϑ, λέγων ὅτι ἱππέων τάξις μεγάλη ἐν τῷ 

φεδίῳ προφαίνοιτο᾽ χαὶ ἡμεῖς μὲν, ἔφη, εἰχάξομεν ἐλαύνειν αὐ- 
τὸς βολομένος ἰδεῖν τόδε τὸ ςρώξευμα. ἸΚαὶ γὼρ πρὸ τῆς 
τάξεως ταύτης ἄλλοι ὡς τριάχοντο ἱππεῖς " συχνῶς προςελαύ- 
»ϑσὶ, χωὶ μέντοι; χοτ᾽ αὐτὸς ἡμᾶς ἴσως βϑλόμενοι λαξεῖν, 
ἣν δύνωνται, τὴν σχοπήν᾽ ἡμεῖς δὲ ἐσμὲν " μίω δεκὼς οἱ ἐπὶ 
ταυτῇ τῇ σχοπτῆ. Καὶ ὁ Κῦρος ἐχέλευσε “ τῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ 
ὄντων ἱππέων ἐλάσαντας ὑτὸ τὴν σχοπὴν ἀδήλος τοῖς ὥολε- 
μίοις ἀτρεμίων ἔχειν. Ὅχαν δ᾽, ἔφη, ἡ δεκὰς ἣ ἡμετέρω λείπῃ 
τὴν σχοπὴν, ἐξαναςάντες ἐπίθεσθε τοῖς ἀναξαίνεσιν ἐπὶ τὴν σΖο- 
πήν. Ὥς δ᾽ ὑμᾶς μὴ λυπῶσιν οἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης τάξεως, 
ἀντέξελθε σὺ, ἔφη, ὦ Ὕςαάσπω, τὴν χιλιοςὸν τῶν ἱππέων λα- 
Ξῶὼν, χαὶ ἐπιφάνηθι ἀντίος τῇ τῶν πολεμίων τάξει. Διώξεις δὲ 
μηδαμῇ εἰς ἀφανὲς, ἀλλ᾽ ὅπως αἱ σχοπαί σὰ διωμένωσιν ἐπὶ- 

γΘηἾβ56 ἰγαηδίασα αἰσοθαίμτ. Ὑ ογὰπι ὃ τηαχίπιο ψαριΐον, Ἰηαι Οὐτα, πι- 
Τ8 ΠῚ ΘΠ σαρίδ πη), υἱὶ σα ρίο. 

ϑεσυπάϊιηη ᾿δδο σαρίϊνοβ δά 0] [ιι5511, οἱ αα 605 41 δαογὰηΐϊ, 4υαϑὶ αἰοίιι- 
ΓΝ Πα], 56 σοηνογί. [Ιηΐογθα φυΐάαηι ΑἸϊὰ5 ἃ βρβουϊαίογαμη δάθίαξ 
Ῥγεδίδοίο, 4] τπᾶρπιιπὶ Θαυϊατι ἀστήθη ἴῃ Ρ] ΔΗ] 16 σοηβρίοὶ ἀἰσαθαῖ: ἃς Ὧ05 
αυϊάθτῃ, Πα υἱξ, ΞΌΒΡΙΟΔΠ ΠΥ 605 Ὀγον ἣὶ βίμϊο σοηιθμρ 8 Πα] ἤπιπς ἘΧθγοϊίατ. 
Ντα δηΐθ πᾷηο ἴπγΠΠ Π 4}1}} Θαιϊ το5 ἐεγὸ {πριηΐα σο υἱοῦ δαάνθμιηταΓ, οἱ 
αυϊάθιη ΠῸ5 'ρ505 ψϑυβὶβ ; ἰουίαββο ααδα βρθουΐατα απο, 51 φιΐάδηι μοβϑιηΐ, 
ΘΟΟΌΡΔΓΘ νΟ]ηΐ : Ὧ05 δυΐθτῃ ἴῃ ἰδίᾷ βρθουϊᾷ ἰαπίπιηηηοαὸ ἀθοθιὴ 5ηγ5. ΕΠ 
ΟΥτὰβ ΠΟΠΠΠΪ105 Θαυϊίεβ οχ 115 1105 5ΘΠΊΡΘΙ ΟἰΓΟΙΠῚ 56 πα οραΐ, ργονθοίος 
50} ἤρβαπε τι 5Β0Θουΐαγη οἶδηι ποδί ᾿πηπηοίο5 ἐδὲ σοηβἰβίθγθ ᾿υ55], [00] 
νεγὸ, δἷΐ, ἀθοιγία ποβίγα βρϑοιϊαπι ἀθϑουιθυῖί, ἔμηι ν05 60 Ἰηδι αὶ ΘΧΒυγρΊο, 
οὔβαμδ Ἰηνϑαϊίο, αἱ Ξρθοιϊαπι σοηβοθη θείη. Αἰαμθ αὖ νῸ8 τηᾶρηδ᾽ 118 
ὭΟη ἰδοάαϊ {πγπια, θρτεάθσγθ {ὰ, ᾿παυΐϊί, δἀνευβὰβ πο5, Η γϑίαβρα, δαυλῖθι15 
ΠΆ1]Π16 ἀἀϑαμπιριῖ5, εἴ ἴῃ σοηθραδοίαμη ΠΟΚ.1}15 ἀρτηϊηῖβ αάνθιβο ἀρτηΐπ ΡΥΟαΪ. 
Νοαυδαπαπ) νογὸ ᾿οΥβθαμα 5 605 πι56ι6 δα ἴοσα {δὲ ποπ ρογβρϑδοία, 56 0] 

46 μὴ τοὺς τυχόντας, ἀλλ᾽ ἐμπείρους πολέμυ, 
ὕπως, ὅκο. Οὐπηπεπῖ. Ταοῖ, ο. 06, Ιάσ6πὶ 60- 
ἄἀδγὴ Ἰόοο τησπθρί, χρῆναι ἡμεροσκόπους πρὸ 

τῆς πόλεως καθιςάναι ἐπὶ τόπῳ ὑψηλῷ αὶ ὡς ἐκ 

ἃ Συχνῶς προςελαύνεσι, ὅκ 6.1} Τὰ οαἀϊ 0.65 
διορῆ.  Τισωποίαν. «1ἃ. ἴῃ Μϑίο Βοά!.. 
ΘΡΙΩΣ συχνὸν προςελαύνυσι κα μέντοι, ἔφη, τὸ 
αὑτοὺς ἡμᾶς, ὅχκο, ἴῃ οὐϊξίοηο Ἑρη, συχνῶς 
προελαύνουσι, δζο, βϑ6ἃ γεοορία ρΙαοοί Ἰοοίϊο. 

Ὀ Μία δεκὰς, ὅκ6. «Ἔπεας, γειαϑι1β5ἰ τηι}8 
Ταοιϊοογιήη 86 ΓΤ, (ΟὙΠ08 τηϊηἰτηΐτη ἡμε- 
ασσκόπους ΒΘΟΌΪΆ ΠΝ ΠῚ Τγορ οἱ ΟἿ, ού9- 

πλείς φαινομένῳ. Οοηΐ, Νοβίχί γοῦρα, Ῥ. 
902, 

ο Τῶν πτοὶ αὐτὸν] Ὑιάδ. αὐ85 ποίδν 15, 
278, 



ἫΣ 
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μεληθεὶς πάριθ;. ᾿Αν ὃ ἄρω ἀνατείνοντες τὼς δεξιὸς ἥροςε- 
λαύνωσιν ὑμῖν τινὲς, δέχεσθε Φιλίως τὸς ἄνδρας. 
Ὁ μὲν δὴ Ὕςαάσπας ἀπιὼν ὡπλίζετο" οἱ δὲ ὑπηρέται ἤλαυ- 

νον εὐθὺς, ὡς ἐχέλευσεν. ᾿Απαντῷ δ᾽ αὐτοῖς " καὶ δὴ ἐντὸς τῶν 
σχοπῶν ᾿Αράσπας σὺν τοῖς ϑεράπϑσιν, ὁ πεμφθεὶς πάλωι " κα- 
τάσκοπος. ὁ φύλαξ τῆς Σεσίδος γυναικός. Ὁ μὲν ἂν ΒΡ οὡς. 
εἶδεν, ἀνωαπηδήσως ἐκ τῆς ἕδρας ὑπήντα τε αὐτῷ χαὶ ἐδεξιῶτο" 
οἱ δ᾽ ἄλλοι, ὥςπερ εἰχὸς, μηδὲν εἰδότες, ἐχπεπληγμένοι ἦσων τῷ 
πράγμωτι ἕως ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Ανδρες Φίλοι, ἥκει ἡμῖν ἀνὴρ 
ἄριςος. Νῦν γὼρ ἤδη πάντως ἀνθρώπος δεῖ εἰδένωι τὼ τότο ἔργα. 
Οὗτος ὄτε αἰσχρῦ ἡττηθεὶς ὀἐδενὸς ῴχετο, ὅτε ἐμὲ φοζηθεὶς. 
ἀλλ᾽ ὑτ᾽ ἐμδ πεμφθεὶς, ὅπως ἡμῖν μαθὼν τὼ τῶν πολεμίων, 
σαφῶς τὼ ὄντα ἐξαγγείλειεν. ᾿Α μὲν ὃν ἐγώ σοι ὑπεσχόμην, 
ὦ ᾿Αράσπα, μέμνημωίΐ τε καὶ ἀποδώσω σὺν τότοις πᾶσι. Δ΄ί- 
χῶιον δὲ χαὶ ὑμᾶς ἅτηαντες, ὦ ἄνδρες, τῦτον τιμᾷν ὡς ἀγαθὸν 
ἄνδρο" ἐπὶ γὼρ τῷ ἡμετέρῳ ἀγαθῷ καὶ ἐκινδύνευσε καὶ αἰτίαν 
ὑπέσχεν, ἢ ἐξωρύνετο. Ἔκ τότ δὴ πάντες ἠσπάζοντο τὸν 
᾿Αράσσαν χαὶ ἐδεξιῦντο. Ἑϊπόντος δὲ Κύρϑ ὅτι τότων μὲν ἅλις 

οὐγανουῖβ, αἱ τὰ σοηβίδηΐον Ἰηϑηθαηΐ βρθουΐθθ, ργορτθαϊου, ιυδά 51 αυὶ 
Ῥοιτθοῖ5 ἀοχίσῖβ δα νο5 Δ νθῃδηίυγ, 605 δηδηΐθν θχοῖρίθ. 
Ἡγϑβίαβραβ 6116 ἀἸδοθ 6 5 ἈΓΠΊα Βα τη θαΐ ; οἱ Οὐ ψγὲ βιατπη τηἰ πβίυὶ, αθπι- 

δὐιηοάδηι ᾿ρογᾶγαῖ, ἀνθ μδθαπίαν, ΠΠΠ8 ἀυιΐθηη ΑΥαβραβ σπὶ ἔΆΤ}15 οἷ5 
ἰρβεαὰ5 δἰϊαπὶ βρθοιϊαβ ὁσουγῖῖ, 15 αὶ ἀσάαπὶ ΘΧρίογαΐου μββὰβ ἰαθγαΐ, 
ϑυδοθ τα] θυ β οὐδίοβ. ΕΠ ΟΥγῖιβ ἀΌ θη, δεπε τ νἸ ας, ΘΧβ θη 5 ἀθ βο!ϊᾷ 
ῬΓΟΡΤΘΒΒ.15 68 οἱ ουνδπι δὲ ἀθχίγᾷ λομιηποηι Ἔχ οΘρΙ : οὐθῖοσὶ, 401 ὨΪ}] λογδπι 
βΟἰγθηΐ, γα ἐϑέά ογαηΐ ορϑίαροίαος!, οὐ θὰ οβὶ ογοϊ ; ἄοηθς Ογτγὺβ αἰΐϊ, Υἱν 
αἀ 05 Ορίλιπὰ5 νεηϊΐ, αιηϊοὶ. Νίιῃ βοῖγα δ πὶ ΟΠ] η65 ΠΟΠα 65 ἢι}115 ορογίοί 
ἰδοϊηοτα. Ἐΐδ πδαλδ ἃ τὸ ἰὰγρὶ νἱοῖιβ, ἤθααθ ἰογιηϊαὶπα ἡπϑὶ Ῥθυπλοῖαξ 
αἰἰβοθββιί 9 βθα ἃ πι6 τηΐββιιβ, αἱ ποβίαηι γοθιι5 σΟρΡΏ 15, αιο ἰοσο ϑϑβθηΐ, σουτὸ 
ὉΟΡῚ5 τθηπηϊαγεί. ΤΟΙ αὐϊάθη, Αὐαβρᾶ, απ: δην ΡΟἸ Ἰοἰτα5, δὲ πιθηληὶ δὲ 
Ῥγδοϑίαθο οαμῃὰ ᾿ν}5 οπιηϊθυ5. ὙῸ5 ἀυΐθπι ΟΠ]Ώ65 οἰϊδ τὴ ἐρηυμπηλ δϑί, τα 1165, 
ἤυης, υἵ νγιπι ογίθπ), ἢοποσΘ Ὠτοβθααὶ : δ ΠῚ ΘΟΠΙΠΊΟΑΪ ποϑβέγὶ οαιιβᾷ ἴπΠῚ 
ῬΘγοΌ]Ο 56 οθίυ τ, απ δοοϊθγβ, αὰο Ῥγθιμθθαῖαν, οσυΐρᾶπι βυδβιϊηυϊ, ΤῸ 
νογὸ Αὐγαβρᾶπι οἵηηθβ βαἰιιϊαιίθα Δηι ρ]θοἰθ θην, εἰ ἀοχίσὶβ Θχοὶρι θθαηΐ. 
Οὐπη δὐΐεπὶ αἰχβϑθὶ Οὐγταβ, βαϊὶβ ᾿ὰ πὶ ἰβίογ ἢ) 6556, 80 αιιΐοτη βοῖγα ΠῸΣ 

ἃ. καὶ δὴ] «Ἡωγεῖιι5 Ἰοοὶς, ἤδη. Ἰάδιη ὩῸ8 
αἰϊὰϑ ἀδ ἢδο τθροπϑπάδ τηοηυἱέ ραγιϊοιϊὰ. 
γιά Ρ. 121, 564 Π1}}} χτπυΐο, τ ἰρβὰ 
ποὴ Ροβίυϊαπέο, σοηΐγα Πἰγογαπι οἸηηϊιηὶ 
πάσχῃ. 

Ὁ Κατάσκοπος, ὃ, ὅ6.}ὺ ϑ'ς ραϊζίομθϑ 
Ἰειμποῖ. εἰ Εἰον. φαϊθιβ δοσοαϊέ οἰϊαπι Βὰ- 
ἄφυ8. ἴη οφἰοεὶϑ Εἰ Υ18 ρουρϑγδτϊη ἰδ ει τὰν 
κατάσκοπος, ἣ φύλαξ, ἔζο, ϑίΘρΡἤΔΗΙ5. ἰρβο 
τΑπύθπὶ Υἱέ ἀἰβ᾽ τ π οἴ ναπὶ ἰσἴαγη Ἦἢΐὸ Ἰο τη 

ΠΟῚ ὨφΌΘτα Ραυου τ ; οὐπὶ ΠΟῺ Αἰίθιι- 
ἐγ, 584 υἰγασαααθ, ἀ6 Ατγαϑρὰ υογὸ ἀϊοὶ 
Ροβϑβὶξ: αἴα δ δαἀδὸ αὐίϊοα! πὶ ΓΘΡΟΩΘ ἀμ 
σρηϑβοί. Ὑἱάθ ρ. 100, οἱ 804. [πἴτὰ ρϑυϊὸ 
ἀδ Αγαβθρὰ Ἰοᾳφιιθηβ Ραηίϊῃόαᾳ ἀϊοὶς ὃ 
ἐμὲ φυλάττων, 

ο Ὡς εἶδεν] Μ5, Βοάϊ!. ὡς ἤκυσεν. αι 
Ἰφοϊϊοηθη Θχργθϑϑὶς ἴῃ νϑγβίοσιθ βιὰ Ῥλδ 
ἐεἰρίνι5. ϑ6ᾷ ποβέγατη ἢ], πὰ ἤβο ροιίογθτη 
Ἰαάῖσο 



β ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς. ΩΦ Ὁ 

εἴη, ἋΑ δὲ χαιρὸς ἡμῖν εἰδένωι, ταῦτω, ἔφη, διηγθ ὦ ̓ Αράσπα᾽ 
καὶ μηδὲν μείϑ τοῦ ἀληθῶς τὼ τῶν πολεμίων. Κρεῖττον γὰρ, 
μείζονα οἰηθέντας μείονα ἰδεῖν, ἢ μείω ἀχόσαντως μείδονω 
εὑρίσκειν. νι. 

Καὶ μὴν, ἔφη ὁ ̓ Αράσπας, ὡς σαφέζατά γ᾽ ἂν εἰδείην, ἐποίθγ" 6 
συνεξέταττον γὼρ "παρὼν αὐτός. Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ὃ τὸ πλῆθος μόνον οἶσϑα, ἀλλὼ καὶ τὴν δ Μ αὐτῶν. Ἐγὼ 
μὲν νωὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αράσπας, καὶ ὡς διανοῦντωι τὴν μάχην 
ποιεῖσθαι. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, ἔφη ὁ Κῦρος, τὸ πλῆθος ἡμῖν Ὡρῶτον 
εἰσὲ ἐν χεφωλαίῳ. ᾿Ἐχεῖνοι; τοίνυν, ἔφη, πάντες τεταγμένοι 
εἰσὶν ἐπὶ τριάχοντω τὸ βάθος καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, πλὴν τῶν 
Αἰγυπτίων" ὅτοι δ᾽ " ἀπέχοσιν ἀμφὶ τὸ τετταράκοντα ςάδια" 
πάνυ γάρ μοι, ἔφη, ἐμέλησεν ὥςτε εἰδέναι ὁπόσον χωτεῖχον χω- 
ρίον. Οἱ δ᾽ Αἰγύπτιοι, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰπὲ πῶς εἰσι τετωγμέ- 
γο!" ὅτι εἶπας, πλὴν τῶν Αἰγυπτίων. “άτος δ᾽ οἱ μυριάρχαι 
ἔσαττον εἰς ἑχωτὸν ανταχῇῆ τὴν μυριοςὸν ἑχάςην᾽ τῶτον γὰρ 
σφίσι καὶ οἴκοι νόμον ἔφωσοων εἶναι τῶν τάξεων. Καὶ ὁ Κροῖ- 
σὸς μέντοι μάλω ἄχων συνεχώρησεν αὐτοῖς ὅτω τάττεσϑαι" 
ἐξόλετο γὼρ ὁτιπλεῖςον " ὑσπερφαλαγγῆσωι τῷ σᾶ ςρωτεύμα- 

" 

ΕΧ ΤῸ ποβίτγᾷ {ποΥῖΐ, ᾿παυ1, παῦγὰ ΠΟ 15 Αγᾶβρᾶ : ΠΘΩῸΘ ΓῸ5 Ποβιϊαπι ὈΓεθίου 
γουϊδίοπι οχίθπυβ. Νδτη ΠΊ6115 ἰαουῖῖ, Π08 ΔΥΙΓαΐοβ πη] γα, εἰθήπαδ Τὶ οτα 
ν]άογο, φυὰπη δυ 115 τα που θ015, Πια]ογὰ ΓΘΡΘΣΙΓΘ. 

Ἐϊηϊπινεγὸ, ᾿παυΐξ Αὐσαϑραβ, ορϑγαμῃ ἀ66] αὖ γοηὶ (μὰ πηι ΟΟΥἰββί μη σΟρΊΟ5- 
ΟΟΓΘΠῚ : ΠΔΠῚ ὈΥΦΘ5ΘΠ5 πηὰ ΘΌΠΩῚ 8115 ΔΟΙΘΙΩ ΘΟ ᾿πϑίσχὶ. πὰ ἰριταν, παι 
Ογγυβ, ἤθη δογπι τηοἀὸ Πυταθυιηι, ν θυ δεαπλ οἰ οὶ γα] ΟΠ 665» 
Τεηοο ῥτοίδοίὸ, ἱπαυϊξ Ατᾶβρᾶ8, δίηϊμθ οἰΐαηι 40 Ῥδοῖο ργϑ ϊατα 16 ΘΟρ]- 
τοηΐ, Τα ςᾺΔτηθη, αἷξ Ουταβ, μεμα τη ΠΟ 15 ΘΟ 7} τλ Ὁ ΠἸ ΔΙΠΘ ΠΣ ΒῈΠη π  δἸ πὰ ΘΧ- 
Ροπίίο. ϑιιηΐ ἰρίξαν 11, ᾿ηααϊῖ, ΟἸμηθ5 οἱ ρραϊῖο5. οἵ δαυϊῖοβ Ἰηβίγαοι δα {τ- 
Ὁ6Π05 ἴῃ δἰἰταἀϊποη, οχοορίῖβ ργρί!β.: οσσαραῃὶ δὐίοιη Πὶ ἰογὸ βραΐϊαπι 
αυδάγαρτηΐϊα 5ιαάϊογαπι : ΠᾺ] ἢ], ΘΠ1Π}, ᾿Παυ11, Δαἀὐπιοά τι οὐδ [ϊτ, αὐ φαδητ 
Ἰοοὶ οσσιραγθηΐ βοίτοιη. ΡΥ! νογὸ, αἷΐ Οὐγι5, 40 Ρδοῖο ἰῃβίγαιοί 5ιηϊ, 
αἰεϊίο : αἰδθαβ οηΐπη, Ὄχοορίϊβ ρυρί5. ΝΙΙγυμη πο5 ἀθηΐμηι τα] υτα 
Ῥγϑοίδοι τὰ ἱπϑίγαθθαηΐ, αἰ ας Ποῖ ἀθηΐιπη τ] ταὶ ἃ οῖοβ 'ῃ σθηΐθηοβ θϑβοῖ 
ἃ Ὁ Θπηηΐ ρατίθ αἰβροβίία : ἤᾶπὰ ἀοτηὶ απ αι16 5101 μᾶποὸ γα πὰπα ἰθρθην 6556 
αἰοοθαπί, Οὐτοῦϑυβ βαπὸ ρογαυδηι ἰην 5 615 σοηοοβϑιῖ αἱ ΠοΟ τλοάο ἱπβίγαο- 
ΓΡΠΓΩΣ ἢ αΌΪΡΟ ΡΠδΙδΏρσθη 518} 510 οχίθηργο νοϊθραῖ, αἱ τὰστὴ αἰ {ἃ οχ- 

ἃ. Παρὼν αὐτούς.) Υ ἀϊξαία εἰ [ια5ς Ἰεοίο: «υοὰ τηλ ! ποθὴ ἀἰβρ δαί, οὗτα ργοχίμηὸ δὼ 
αἰίδτη γογὸ ταϊ ἰοὺ τηδηάστῃ γε θθης νυ]ραίΐαμῃι ᾿δοίοποτη δοσοάαί, οἱ οοιητηοα δ 
Μ5. Βοάὶ. εἰ εὐϊεῖο ὨΘΙΏΡΟ παρὼν 5ἰ5η1Π| 0816 ροδϑὶζ, οοοιραγε 40 5ἐαἀΐα, 4 1- 
αὐτοῖς, ϑ6ἃ νΥἱάο Ρ, 322. Ἰη, 19, οἱ 20, δἀτηοαδηη δίας πὰ 500} 1οἷὉ ΑὙΓΑΒΡ88 --- εἰδέναι 

Ὁ ᾿Απέχουσιν ἀμφὶ] ϑυιδρθοίιι8 651 ᾿ιἷς 1ο- 
οἱἱ5. Οὐἴπιοῖβ ; ἀαογίτη 8}11 γΘροηὰπί ἔχωσιν, 
11 κατέχοσιν, 11} ἐπέχυσιν, ΤωδιηοἸαν πὶ 
ἀὐσίογοτη Δ ΠΟΒΟἷΓ ὉΠ τη αγῃ ἤθο ὙΘΥΌΌΤΩ : 

ὁπόσον κατεῖχον χωρίον. 
6 Ὑπερφαλαγγῆσαι)] Οοηδυ]ς ἱπάϊσοπι 

γοσατη αὐ τορι τηϊ ἰαγοηι, ΒΘ οἰ ὨΓΉ ΤΩ, 
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τος. Ἰ]ρὸς τί δὴ, ἔφη ὁ Ἰζῦρος, τῦτο ἐπιθυμῶν, Ὡς ναὶ μὰ 
Δί᾽, ἔφη, τῷ περιττῷ χυχλωσόμενος. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, "᾿ΑΛλλ᾽ 

“Ἂς 

ὅτοι ἂν εἰδεῖεν, εἶ οἱ χυχλόμενοι χυχλωθεῖεν. ᾿Αλλ᾽ ἃ μὲν 
᾿ φαρὼ σῦ καιρὸς μαθεῖν ἀκηκόαμεν" ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὦ ἄνδρες, ὅτω 
τς Φοιεῖν᾽ " γῦν μὲν, ἐπειδὼν ἐνθένδε ἀπέλθητε, ἐπισχέψασ))ε χαὶ 

τὼ τῶν ἵππων χαὶ τὼ ὑμῶν αὐτῶν ὅπλα᾽ (πολλάκις γὰρ μι- 
κρᾷ ἐνδείῳ καὶ ἀνὴρ χαὶ ἵππος χωὶ ἅρμω ἀχρεῖον γίνεται!) αὖὔ- 
ριον δὲ πρωὶ, ἕως ἂν ἐγὼ ϑύωμιαι, πρῶτον μὲν χρὴ ἀριςῆσαι χαὶ 
ἄνδρας καὶ ἵππος, ὅπως ὅ,τι ἂν Ὡράττειν χαιρὸς ἀεὶ ἦ, μὴ τότε 
ἡμῖν ἐνδέη" ἔπειτα δὲ σὺ, ἔφη, ὦ ̓ Αράσπα, τὸ δεξιὸν χέρας ἔχε, 
ὥςπερ καὶ ἔχεις, καὶ οἱ ἄλλοι μυρίωαρχοι ἥπερ νῦν ἔχετε" ὁμᾶ 
γὼρ τᾶ ἀγῶνος ὄντος, ἐδενὶ ἅρματι ἔτι καιρὸς τὸς ἵππϑς μετα- 
ζευγνύνωι. Παραγγείλατε δὲ τοῖς ταξιάρχαις καὶ λοχαγοῖς 
ἐπὶ φάλαγγος κωθίςασϑοαι, εἰς δύο ἔχοντας ἕχοςον τὸν λόχον. 
Ὁ δὲ λόχος ἦν ἕχαςος εἰχοσιτέτταρες. 

Καί τις εἶτε τῶν μυριάρχων, Ἰζ αὶ δοχδμέν σοι, ἔφη, ὦ ἸΚῦ- 
ρε, ἱκανῶς ἕξειν, εἰς τοσότος τεταγμένοι, πρὸς ὅτω βαθεῖων 
φάλαγγα : Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Αἱ δὲ βωθύτερωι φάλαγγες. 

ογοϊίατα αὐἂπι ἸΟησΙβϑιπηθ ΡΟΥΓΙρογοίαῦ. Αἱ αυδιποῦγθῃι, αἰ Ογταβ, ἰὰ 
σαριοθαί ἢ Εά ρῥτοίδοϊὸ εἶδ σαιιδᾶ, αἱ Ἔχϑιρθγαηΐθ σορὶῆϑ {ἰιιὰ5 τα τ ὰπὸ 
οἰτουπηάαγοί. [οἱ ΟΥγιβ. αἰΐ, Αἱ ν]ἀογϊηΐ, ἰδεῖ, πὸ ἀυσην οἰγοιπηάατο νοϊυηΐ, 
ἐρϑίπιοέ οἰγουτηἀθηΐαγ. δα θηΐπη 488 6Χ ἴθ ἀἰἀἸοῖ558 ποϑέγαπι Θγαΐ ᾿π ΓΘΠῚ, 
δ. ν]ΠῈ15 : νΟΡ]5 δυΐθηι ᾿ἰὰ, νἱτὶ, ἑἀοΙθμἀπὶ Θϑί : ππης αυϊάθπη, ροβίθαημδμ 
Πἴηο ΔὈΙΘΥΙΕ15, τὰ ΘΟΌΟΥΙΤ Δ ΠΊ87 ἔπππὶ νϑϑίγα ᾿Πβρ οἶτθ : (Πδτη 5 ρθηιμηθτὸ 
οχρυᾶ τ ἀθβοϊθηΐθ, οἱ νἱγ, οἵ δαυὰβ, οἱ σαγτιβ Ἰη 1115 γα ἀαίιγ) ογὰβ δα θ 
τη η6, ἀαπῈ 5δογμ ΘΡῸ ΓΟΙῚ ΡΟγάρδτη, ὈΥΙΠ ὰπι οἱ νἹγῖ5 δὲ θα νεβοθηάιπιὶ 
οὐϊΐ, αὐ φι!αυα ΠΟΥῚ σθαι ρου ορρογίαπαῃηι {πουῖῖ, 181] ΠΟ 5 ἀθϑιξ απ10 μιϊηΐις 
1Ἰὰ σοπῇοϊδηηυβ : ἀδιπαάθ τὰ, ἱπαυϊέ, Ατταϑρα, οοσηὰ ἀθχίγαην ἴθηθ, αἱἱ πης 
ἴθη65, ἃς σξοίοσὶ ἐἑτάίθηι ἀθηϊι πὰ τ  Πππιπὶ ργϑοίθοι! δουσαΐα ἀαθπὶ ἤὰπο ἰοοιπὶ 
ΟὈΓΙ ΘΙ : Πᾶπὰ δὶ ῬγΟρΘ δθϑί σθγίαπιθ οἴϊπὶ 511 σΟηβουθ πα πη, πΟὴ ᾿πηοεϊ 
͵άτα Θαὰϊ αἰϊο ἴῃ σαγτι σοιητποά ἃ πιῖασὶ μοββαηί, δθηπηϊδίθ νοῦὸ οομοῦ- 
ταὶ ᾿γϑοίβοι!β δὲ ἀποίουίθιιβ πιαη!ρα]ογιηη, αὐ ᾿ῃ ΡΒ δηρὸ σοηῃβιβίδηϊ, βιμρι 5 
ΔΙ 0 015 ἀθηβὶβ δ ἀτοβ. Εγδηΐ δυΐθηι ἐϑέξ τηδηὶΡ ΒΙΠΡῸΪ τοὐϊέξιην 
ν]ΡΊ πα αυαίαποτ. 

Ετ αυϊάδπι ἃ ἀσηᾶτα χα  πτὴν ργείθοιβ, Ἀπ νϊάσπιαν εἰ], Ογτο, ᾿πααϊ, εὶ 
χυϊάθηι ἴῃ ἰοΐ ογαϊ παῖ 5ἰηγι5, δα νουβὰβ απ ἀθῆβαπι ΡΠ αἰ ηρΘ. 50 Π}δοίυτ 
Ἐπ Ονταβ, Πθηβίογοβ ἥδ βαπὶ ῬΠ ΔΙ ΠΡΈΒ, αἷΐ, αιὰπι αὐ ἈΥΤΪ5 αὐ Ποβίθε 

ἃ ᾿Αλλ᾽ ὅτοι, ὅ..1] ῬτῸ ὅτοι ρῥίασοὶ 1,θἢ- 
οἸανῖο βουϊθθγα οὔτοι, ῬΡατνὰ φαοά 84 βουὶρ- 
ἴασγαπι δἀϊιηεΐ, τηρᾷ, αἰοὰ δἃ ΒΘΏΒΊΠῚ, 
τηυϊδοπο. δορσρίδμπι 116 φυϊάθτα Ἰθοίϊο- 
δὰ ἱπ ἴοοο γουΐίθηάο βοαιυϊίαν, 564 ἴῃ ποίϊβ 
88 ἸΙοηπὸ πηλ}16 αἷΐ, ἀλλ᾽ ἔτοι ἄν, ἃ ο. υὧἱδ ἀἰοσα- 
ἴατ, ποχιασιαηι δεῖν ποίου η"ς, Ὑ ΘΥ τη 58 Εις 

αρία νἱἀοίαν δὰ Ἰθοίϊο, αιιδπι ἴῃ Ομ 05 
ἰηνθηὶ ᾿ἰρτὶβ, δία δἄθο Ἂχοπάθηθδτα 
ΟὈΓΑΥΪ. - 

Ὁ Νῦν μὲν, ἐπειδὰν, ὃς 6.1 Μοπὶΐα ἔγασίι 
Αρδυιθιηηοὴ ἢἰ5 ἴογὰ βι μα ἴα, 1}. β΄ ν, 381. 
οἱ 56η. 

Ι 

β 



ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς΄. 897 

ἢ ὡς ἐξικνεῖσϑαι τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων, τί σοι δοχᾶσιν, ἔφη, 
"σὸς πολεμίως βλἄπτειν ἢ τὸς συμμάχες ὠφελεῖν, ᾿Εγὼ μὲν. 
γῶρ; ἔφη, τὸς εἰς ἑχωτὸν τότϑς ὁπλίτας εἰς μυρίος ἂν βαλοίμην 
μᾶλλον τετάχθαι ὅτω γὼρ ἂν ἐλαχίςοις μαχοίμεθα. Ἔξ 
ὅσων μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγα βαοθυνῶ, οἴομα: ὅλην ἐνεργὸν χαὶ ἡ 
σύμμαχον ποιήσειν αὐτὴν ἑαυτῇ. ᾿Αχοντισὼς μὲν ἐπὶ τοῖς 
ϑωρωχοφόροις τάξω, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀχοντιςαῖς τοξότας. Τότος 
γὰρ "πρωτοςώτως μὲν τίς ἂν τάττοι, οἱ χωὶ αὐτοὶ ὁμολογῶσι 
μηδεμίαν μάχην ἂν ὑπομεῖνω! ἐκ χειρός ; ἸΠροξς ες λημένοι δὲ 
τὸς ϑωροωχοφόρες μενθσί γε χωὶ οἱ μὲν ἀκοντίζοντες, οἱ δὲ το- 
ξεύοντες ὑπὲρ τῶν πρόσϑεν πάντων λυμανὅται τὸς πολεμίος. 
Ὁ, τ, δ᾽ ἂν χωχοργῇ τις τὸς ἐνοιντίος, δηλονότι παντὶ τότῳ τὸς 
συμμάχεος χοφίζει. Τελευταίος μέντοι ζήσω τὸς ἐπὶ ᾶδι 
χαλεμένος. Ὥςπερ γὰρ οἰχίας ὅτε ἄνευ λιθολογήματος 
ὀχυρῶ, ὅτε ἄνευ τῶν ςέγην ποιόντων ἐδὲν ὄφελος, ὕτως ἐδὲ Φά- 
λώγγος ὅτε ἄνευ τῶν πρώτων ὅτε ὄνευ τῶν τελευταίων, ἢν μὴ 
ἀγαθοὶ ὦσιν, ὄφελος ἐδεν. ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς τε, ἔφη, ὡς παραγ- 
γέλλω τάττεσϑε, καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν πελτοςῶν ἄρχοντες ἐπὶ τό- 
τοῖς τὸς λόχος ὡςαύτως κωθίξοωτε" χαὶ ὑμεῖς οἱ τῶν τοξοτῶν, 

Ῥοββίηΐ ρϑυίϊηρουο, φαϊὰ ΠῚ νἱἀθηΐαν ᾿οβίθιι5 δαίδυγι ἀλη, 500 115. αὐ 
ΤΟΙ ἠ!] ἢ Ἐξαυϊάθπη, αἰΐ, ΠῸ5 ἴῃ σθηΐθηοβ ογηἸπαΐοβ σγανβ ΔΙ πηαίαΓϑθ Π]1]1{65 
χη ἰίθτα ἴῃ ἄθοῖοβ τα] θπῸ5 6586 ἀἰβροβίίοβ : ἤδηὶ ποΟ πιοάο σαπὶ Ῥαυοἰββιμηὶς 
αἰπηϊσαγοιηαβ. Αἴ 4110 πα Πτὰπι πιιπηοτο Ῥἢ δ] αηρὶβ πιθοθ σοηβίϑὶς Δ] ΕΠ π|40, 
Γαϊζυγαμη ἀγ ον, υἱ τοία 5ίγθωυα γοἀήσίαν, εἴ δὰ ϑρϑίὰ τὸ δγοπήδηι 
Ῥγομηρία. «᾿δουϊαΐογεβ αϊήοπι ροβί ᾿ογσαΐοβ ἀἰβροπᾶπι, οἵ ροβῖ Ἰασυϊαίογοθϑ, 
βαρ ἀγῖοβ. 15 ΟΠΪ πὶ 605 ἴῃ δοῖ6 ρυἱηϊᾶ σοηβίααϊ, 41] (αἰ ταν 1051 Πα 1 πὶ 
86. ΟΠ ρυρΉ Δ ΠῚ 50 15{1ΠῸῚῸ ῬΌΒ56 Ὁ Αἱ 51 ἰουϊσαΐοβ απο 56 ἠοβέϊδηδ ορρο- 
5ἴοβ. παοαπηί, βιιθβισίθηξ : οἱ 111 αὐἱάοηι ἰοῖα νΊθγαπάο, ἢ] βαοὶἐτὰ5 θη 6 πάο 
ΒΌΡΟΥ Οἴπο5 ἀηΐο οοἠορσαίοδ, ἰϊοβῖθιιθ ρογηἸοἴθμη ἔασι, Θαοσαηαιο 
δαΐθπι πιαϊοϑῆς!ο ᾿ποβίοβ. 415. Ἰηΐδδίαί, 60. Πἰ ΠΤ ΠῚ ΟΥΠΗΪ 500105 500] ναί: 
Ῥοβίγοπιοβ νογὸ οοϊοοαθο, αἱ οπυπίϊπι α]τπι} νοσαηίαρ, Νδηι αιθιηδἀΠηο- 
ἀὺπι ἀοπτβ πος 5'ηθ ἰαρίάνπι ᾿δοίογιιπι σοπιροβίοημε ἤγπηᾶ, πθὺ ἀὔβαμ 15 
4] ἐδοίυπη ἐδοϊαΐ, αἰ τὴ ἀ γθὴν {1115 θϑί, βὶς πθῆθο ὑμδ]ηρῚ5 νοὶ δθβαϊα 
ῬΓΙπη5 ν 6} αθβηιο εἰ τ] πηῖ5, 5 βίγομυ! ἤθη Γποτϊ πη, Ὁ]}}5 δέ αδι5. Αἵ νϑβίγοβ 
ογάϊποβ, υΓἹ ργαροῖρίο, ᾿πβίγυε : ἂς νο8 ροϊταβίαγαπι ργοίδοι! ροβὶ ᾿05, υ68- 
ἡγῸ5. ἰδδάθιη τηδηΐρυϊος αἰβροηϊίο ; νόβαις ργωξεοί. βαριεττϊογιιπν, πάθην 

ἃ Τὸς πολεμίως, δι 6.1 ΤΙνιὰ ὠφελεῖν, ποῦ Ὁ Πρωτος τας μὲν τίς, ὅ: 6.] ΑΙϊὰ5 οδ ΠΥ πὶ 
πᾶπο βοπίοπδδπι οἰαθππ, οὐππῖπο ἀοοη- γνοσυϊοσαση ἴα ἴῃ Μϑίο Βοά!, φαᾶτη [ἢ 
ἀσπὶ σσηβοί Ἀἤιγοίμα: ααΐρρα αιοά, οι. 10 ν15 σα εἰ» οΥάο, πρωτοστάτας μὲν ἄν τίς 
σχ πιοπίο, ἰοἵαπι δοπίση! ατη ΘΟΥγι πρὶ, τάττοι, ἴρβε νοτὸ, οχ δὐπποηία Βυδοὶ, 
υΐσ ποῦ ἀσοοάο; οὕμπι πο ἱπορία δἍ ϑίορθαηὶ, Μαυτοι, αἰϊογατη, δπο. τὶς πὶ 
γυϊκαία ἰεοίίο, εἴ οὐτηΐπη ἡ αίαν Πργο- ἱπίογτοσαϊναση ππυῖτον, οἱ Ῥαγουϊ ὃν 
ΓΤ σΟΉ 560 Π51) ΡΥ Οδ}Ϊ 

» Τ' 
“- 
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ἐπὶ τοῖς πελταξαῖς ὡςαύτως. ὺ δὲ ὃς τῶν ἐπὶ πᾶσιν ἄρχεις, 
τελευταίδς ἔχων τὸς ἄνδρας, παράγγελλε τοῖς ἑαυτῷ ἐφορᾷν 
τε ἑχάςῳ τὲς χαθ᾽ ἑαυτὸν, καὶ τοῖς μὲν τὸ δέον ποιῶσιν ἐπιχελεύ- 

“εἰν, τοῖς δὲ " χωκυνομένοις ἀπειλεῖν ἰσχυρῶς" ἢν δέ τις ςρέφηται; 
προδιδόνωι ϑέλων, θανάτῳ ζημιῶν. Ἔργον γάρ ἐς! τοῖς μὲν 
πρωτοστάταις “ωῤῥύνειν τὸς ἑπομένος χαὶ λόγῳ χωὶ ἔργῳ 
ὑμᾶς δὲ δεῖ, τὸς ἐπὶ πᾶσι τεταγμένας, πλείω Φόξον παρέχειν 
τοῖς χαχοῖς τῷ ἀπὸ τῶν πολεμίων. Ἰζ αἱ ὑμεῖς μὲν ταῦτα ποιεῖ- 
τε. Σὺ δὲ, ὦ ᾿Αξραδάτα. ὃς ἄρχεις τῶν ἐπὶ τωῖς μηχαναῖς, 
ὅσω ποίει ὅπως τὼ ζεύγη τὼ τὸς ὑωηρέτως χωὶ τὸς τύργες 
Φέροντα ἕψεται ὡς ἐγγύτωτα τῆς φάλαγγος. Σὺ δ᾽, ὦ Δαὅ- 
χε, ὃς ἄρχεις τῶν " σχευοφόρων ὡρμωμωξῶν, ἐπὶ τοῖς πύργοις 
ἄγε πάντα τὸν τοιῦτον ςρατόν' οἱ δ᾽ ὑπηρέτωι σϑ ἰσχυρῶς χολα- 
ζόντων τὸς προϊόντας τὸ χαιρᾶ ἢ λειπομένος. Σὺ δ΄, ὦ Καρ- 
δῦχε ὃς ἄρχεις τῶν ὡρμωμωξῶν αἱ ἄγϑθοι τὼς γυναῖκας, κα- 
τάςησον αὐτὰς τελευταὶως ἐπὶ τοῖς σχευοφόροις. Ἑπόμενω 
γὰρ ταῦτα πάντω χωὶ πλήθες δόξον παρέξει, καὶ ἐνεδρεύειν 
“ ἡμῖν ἐξεσίω ἔξαι, κωὶ τοῖς πολεμίοις, ἣν χυχλῦσϑαι βάλων- 
ται, μείζω τὴν περιξολὴν ἀναγχάσει ποιεῖσιϑοι" ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖ- 

Ροβὶ ρε]ίαβίαβ. Αἵ τὰ, αὶ ργεβίθοϊιβ 65. ὉΠ] Π}5. Οἠμηϊα πη, Θχίγθπηᾶ θϑίο ᾿ι 
ἃ 616 σε πῇ 15, ΟἼΒ4116 ὈΤΘΡΟΙΡ6, αὐ αΕΙΒΟῚΘ 5005 ΓΟΒΡΙ οἰθπάο οὈβογνοῖ, οἱ οἤϊ- 
αἴπηυ (οἰ θηΐο5. δα βουίθίμγ, Ἰρῃανίογεβ ταὶ! ΡΠ ἀπ15. ΔΟΤΙΟΥ ἱπογοροῖ: απὸε 
51 6015 6 ΓΡΈΙΠῚ νουίαϊ, ΓΟ ΟΠ α] σΟΏ51110, δεέηι πογίθ πη] τοί, ἘΠ5ῖ ΘΏΪΠη ΘΟΓΙΠῚ 
4ὉΣ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΕ σοὨ ΒΕ] σηΐ ἰοσο πλιηῖι5, οἴ ΒΘ] ΘὨἴΘ5 ν ΥὈ5 οἱ ἴα 5 ΔηΪΠπ10- 
505 Θβιοϊδηΐ : νῸ5 διιῖθη, 40} ροβὺ ΟἹ ΠΘ5. 6βιῖβ οἰ οσαῖ!, οέλαηε παϑέϊτιτη Ποϑ 1 
ΤΩ] ΓΘ Ἰρηανβ ἰποιῖογο ἀθθιῖ5. Α΄ γὸβ αυϊάοπι ἤξος ἔδοῖῖθ. σι νογὸ 
ΑὈγδἀαΐα, χαὶ ρυείδοϊαβ 65 115 ααϊ 8 τηδο η δ σατο βαηΐ, δὶς ἴας, αὐ ν 6} 1- 
οὐ [πρΆ} 18, ααεθ τη ϊηἰβίγοβ. ἃς ἴγΓΟ5 γνοπηΐ, φαὰπι ργοχί πιὸ ΡΠ ΠΡ ΩΣ 
βοαυδηῖαν. Τα, Παιοῆο, αἱ Ργϑοϊδοϊαβ 65. ΒΌΓΟΙ ΠΆΥ15 παγπαηιας δ, Ροβὲ 
ἴπγγο5. ΟΟρΙα5. Θ᾽ Π5ΙΏ0αἹ ΟἸΠΠ65. ἀπιοῖϊζο: δὲ τ ηἰβίγι τὰϊ νΘῃμΘΠΊΘηἴου ἴῃ ΘΟ Ἁ 
Δηϊπιδάνοτγίαπί, αὶ δὲ Ἰηἰθιη ροϑτν ὃ ργςθ σοββουϊηΐ 6} ἃ θυ σο τη ηβουϊηΐ. ΤῸ, 
Οὐγάπομθ, ααἱ λαγηιᾶηιατν τ ται θ γῸ 5 ν ΘΠ ΕΙΒῈ15 65 Ῥγεθίδ οἴτιβ, ροβίγο ΠΟ Θᾶ5 
ἴοσο ροβῖ ᾿πιρϑαϊπηθηΐα σοηϑεϊζιο, Νγη 51 ἢεος Ὀμμηΐα Βϑαπαηγ, οἱ πγα - 
τα 5 ΟΡΙ πἰοπηθιη ΡΥΘ ΘΟ υηΐ, οἱ ΤΠ5] 1ὰ5 ΒιΓΌΘἹ ἐαουα!ξαΐθιι ΠΟὈΙ5 σι ρ ροαϊ- 
ταθυηΐ, οἱ σοροπΐ Πποβίθϑ, 51 ψεϊάθηι οἰτοιπηίατο πὸ νϑΠηΐ, υξ πη] ΟΥ̓ πὶ ἃ πι- 
δῖπαπι ἕδοϊαπί : αὐδηΐο δυΐθι ΠΊΔ [115 51) Πππὴ οἰσυτηλο ΠΟΙ ΘΟ ΠΠΙΓ, 

δε ιθα αν σκευοφόρος, ῬΥῸ σκευοφόρος ἅμαξα 
ΗΙ5.. ατο. 110. 8. ». 393, εἱ δ ὡβῆσηο. 
Η!βίον. Ὑαγῖε ΗὈ, 8. ο. 30. υδὶ νἱάθ αι: 

ἃ Κακενομένοιςἢ (ὐατπργαγῖιι5, αποΐογα 516- 
ῬΏΔΠΟ, ΠΟῚ κακυνομένοις 564 μαλακυνομένοις 
ἴῃ 500 γϑί. 110. βουιρίατη ἱπγθηϊς. ΤΙ οὐ- 
(ογῖβ γογὸ ουγηἶθι15 οὐ τη γθοθρίπιη δχϑίοὶ 
γουθατχη, Πἰ 1] υηπΐο. 

Ὁ Σκευοφόρων ἁρμαμαξῶν) ἘἨὰ δα ϊ θη θα. 
«114. Βέεορδι. εἰ Εϊοη. ΤῈ 8118 νϑυὸ, ἤθ ΟΠ ΟΣ. 
ἴῃ Μϑίο Βοᾷϊὶ. ἄδθοεί νοχ ες. Ἡλι 
᾿τὰ τηι]ό. ΝΌΙΩ ἐλλειπτικῶς «αἸτὰς ΟἿ ΝΟςγΟ 

πὸ) 

Ἰιλο ἀδ δἰ Πρβὶ ποίας οἱ. Ῥϑυ ΖΟη 18, 
ο Ὑμῖν) Ῥάϊῆο Εέορι. ἀαΐ ὑμῖν, φαδια, δὲ 

Ιϑοϊϊοηοτη χὶθοῖ Γιδα ποίαν β, Ποὸξ ἰπ 
ὙΘΥΒίΟμΘ. βαλ ποβίγαμῃ {ΠΠ τὴ, ΟδοίθΓΟΓῸ το, 
᾿ἰδγουυτ ΘΟΏΒΘΏ5ῃ βγγηδίαστη, βοασαῖαν, 



᾿ 
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Ζον χωρίον περιδάλλώνται. τοσότῳ αὐτὰς ἀσιλε γεξέρος ἀνάγκη 
γίγνεσϑαι. Καὶ ὑμεῖς μὲν ὅτω ποιεῖτε" σὺ δὲ, ὦ Αρτάξαξε,. 
χωὶ ᾿Αρταγέρσα, τὴν χιλιοςὸν ἑχάτερος τῶν σὸν ὑμῖν ἐπὶ τότοις 
ἔχετε πεζῶν. Καὶ σὺ ὦ Φαρνῦχε καὶ ᾿Ασιαδάτο,, τὴν τῶν ἱπ- 
πέων χιλιοςὺν, ἧς ἑχάτερος ὑμῶν ἄρχει, μὴ συγκατατάττετε 
εἰς τὴν φάλαγγα, ἀλλ᾽ ὄπισϑεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐξοπλίσθη- 
τε χαθ᾿ ὑμᾶς αὐτός" ἔπειτα πρὸς ἡμᾶς ἥχετε σὺν τοῖς ἄλλοις 
ἡγεμόσιν. Οὕτω δὲ δεῖ ὑμᾶς παρεσχευάσθαι, ὡς πρώτως δε- 
ἦσον ὑμᾶς ἀγωνίζεσθαι. Καὶ " σὺ δὲ, ὁ ἄρχων τῶν ἐπὶ ταῖς 
κωμήλοις ἀνδρῶν, ὄπισθεν τῶν ἁρμωμαξῶν ἐκτάττϑ᾽ ποίει δ᾽ ὅ,τι 
ἄν σοι παραγγέλλῃ ᾿Αρτωγέρσας. ὝΜμεῖϊς δ᾽ οἱ τῶν ἁρμάτων 
ἡγεμόνες διωχληρωσάμενοι, ὁ μὲν λαχὼν ὑμῶν πρὸ τῆς φά- 
λῶγγος, τὸ μεθ᾽ ἑαυτῷ ἑκατὸν ἔχων ἅρματα χαταξησάτω; αἱ δ᾽ 
ἕτεραι ἑχατοςύες τῶν ἁρμάτων, ἡ μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν τὐλευρὸν 
τῆς ςρωτιᾶς ςοιχῦσα, ἑπέσθω τῇ φάλοωγγι " ἐπὶ χέρως, ἡ δὲ 
κατὰ τὸ εὐώνυμον. Κῦρος μὲν ὅτω διέτασσεν" 

᾿Αδραδάτης δὲ ὁ Σόσων βασιλεὺς εἶπεν, Ἔώ σοι, ὦ Κῦρε, 
ἐθελόσιος ὑφίςαμωι τὴν κατὰ Ὡρόςωπον τῆς ἀντίας φάλαγγος 
τάξιν ἔχειν, εἰ μή τι σοι ἄλλο δοχεῖ. Καὶ ὁ Κῦρος ἀγασθεὶς 
αὐτὸν χαὶ δεξιωσάμενος, ἐπήρετο τὸς ἐπὶ τοῖς ἄλλοις. ἅρμασι 
“ Πέρσας, Ἢ καὶ ὑμεῖς, ἔφη, ταῦτα συγχωρεῖτε; Ἐπεὶ δὲ ἐχεῖνοι 

ἰδηΐο ΠΘΟΘβ86 δὶ ἱπη!θο  Πογο5 ἤδηί, Αἱ νοὸς αυϊάοθηη πὰ [8 οἷΐδ : τὰ νϑῖὸ 
Ατίαθαπο, εἴ ἐμ Αὐΐαρσογβα, ὑΐθγημθ πλ}}16 ρϑαϊοβ, οχ ἢὶβ αἱ νο βοιιπι βιιηΐ, Ῥοβέ μοὸβ8. παδοίθβ. Τήσυθ Ῥηδγηιοῖο, οἱ ἐμ ᾿Αϑβίαααία, δαυῖτθ5 1105 τα] 6, 
4υΐθι5 ργδβαβεβ υἵογαιθ, ηὸ ᾿π ρῃαίδηρο πὰ σαπὶ οϑοίοεῖβ αἀἸβροηίίο, 5θὰ 
ἅγ1η15 νοβηηθί ροηθ λαγηιαηιαιαϑ βθούβιπι ἱρ5] Ἰηδίγαἶτδ: ἀθίη οαπι ἀμπείθης 
δτείογβ δ 05 δοσραϊίθ, ὅϑ:ς δυΐθηὶ ραγαίοβ νῸ5 6586 ορογίοί, αιᾶδί ρυ]ηνὶ 
Ῥτγοϊϊαπη 51:15 Ἰηϊτασὶ. Τιι αυοαιθ ΠΠουπὶ αἱ ἴῃς φαχηθῖος. ϑμηΐ ἡηιροδὶἐὲ ῬὈταθίδοίς, ροπο λαγπιαπιάσαβ Ἰοσαπι ΟὈτπρίο ; οἱ αυϊθαι! Αὐίαροιβαβ ᾿ῃ}- Ῥογᾶτγι, ἕλοῖτο. 5 ἀὐυΐθιπ σαγγιιιπι (0665, ςὰπι ΒΟΥΘΠὴ ἀμ Χο ν 115, ουΐ νθ8-᾿ {γῦπα Ἰὰ βοτίβ οθνθπογὶέ, ἰβ ἃηῖ Ρ αἰδηρθηι 5.105 σθηΐαπὶ ογγι5 ςοπδιϊααΐ ; 46 οδοίθυϊβ σαγγαιπη Θθηΐυγὶῖβ αἰΐογα αυΐάθπι ἀα ἰαΐμ5. ἀθχίγαπη δχοχοϊτῆς Ῥτοσθάθῃβ, ὑμαϊδηρθην δὰ σογηι βοαπαίΐαγ, ἀα ἰδονιμ αἰίοσα. ὅς παρὸ Οὐχ ὀηηιεα ἀἰβροηθθαί : 

48 δ 61 ϑβογιπη γαχ, ΕἘρο, Οὐτγο, αἰΐ, υἱίτο ἴῃ πὸ Γροῖρῖο, αἱ μπὰς ὁ τϑρίοῃβ ΒῚ5 δάνογϑε ἰοοιιπὶ Οὔ Ποατ,, ηἰβὶ αυϊὰ αἰϊαα εἰθὶ νἰάθιιν. Ετ Ογγὰβ ποι δαἀπηγαΐι.5 ἀθχίγᾷ ργθ θη, ας Ῥουβὰβ 41} οϑοίθυὶβ ϑγᾶηΐ  ἦπ φυγτγῖθυ5 ἱπίοττοραθαί, Αἢ οἱ γος ᾿πς Ομ ρα "5 Ὁ ΠῚῚΞΞ γοϑρομάθητθιις, 
Ρ 

ἃ Σὺ δὲ, ὁ, ὅ.6.1 δας τοδουιρβίπηι5 οαϊο- Ρ Ἐπὶ κέρως] Ψυϊρὸ, ἐπὶ κέρας. Ῥαγυη Εἰοη.: Ῥῆδηο, βθου, ἰηίογοϑί, υἵχο ἑαπάθπι πιοάο ἸΘξα8: Πδμὶ Μαϊρὸ Ξοτίθίταν ὦ ἄρχων. 564 αηϊοὰ “ἰχὶ(, “ἃ αἰγίαας ἐουηθ σοηβίδς ἁποίογι αι 5, μων ἄρχοντες, ΠῚ) ὦ ἄρχοντες" οἱ ἰηία Νὸβ Μϑίο ΒΟΑΙ. οἱ βίορμδηο ῬϑυΪ ΠΉ118. ὑμεῖς δ᾽ οἱ τῶν ἀἁομάτων ἡγευόνες. ὨΘῊ Ὁ Πέρσας, Ἢ 33] 51΄6 ΒίΘρΡΠθηι5; η66 αἰ ὑμεῖς δ' ὦ τῶν, ὅτε τὸν ΜΗ. ΒΟή]. τοὶ φαοὰ ἢ, τὸ ὅ, Πργαν, 



ἃς " 
Ἂ 
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ἀπεκρίναντο ὅτι ἃ κωλὸν εἴη ταῦτο ὑφίεσθαι, διεχλήρωσεν αὖ- 

γὰς, χαὶ ἔλαχεν ᾿ΑΦραδάτης ἥπερ ὑφίσατο, κοὶ ἐγένετο χατὰ 

σὰς Αἰγυπτίας. 'Γότε μὲν δὴ ἀπιόντες, καὶ ἐπιμεληθέντες ὧν 

προεῖπον, ἐδειπνοποιᾶντο, καὶ Φυλωκχὰς χαταξζησάμενοι ἐκοιμή- 

θησαν. Τῇ δ᾽ ὑσεραίῳ πρωὶ μὲν ὁ Κῦρος ἐθύετο" ὁ ὃ ἄλλος 

ςρατὸς ἀριςήσας καὶ σπονδὼς ποιησώμενος ἐξωπλίξετο πολλοῖς 

μὲν ἃ κωλοῖς χιτῶσι, πολλοῖς δὲ ᾧ χαλοῖς ϑώραξι αὶ χράνε- 
Ν. Ὰ ν΄ ὧν Ἄ , λ ῇ - 

σιν ὥπλιζον δὲ χαὶ ἵππδς προμετωπιδίοις χκοὶ τροςερνιδίοις᾽ ὦ 

τοὺς μὲν μονίππϑς παραμιηριδίοις, τὸς ὃ ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, πα- 

ραπλευριδίοις᾽ " ὥστε ἤςρωπτο μὲν χωλκχῷ, 

πᾶσω ἡ ςρατιά. 

εἤγθει δὲ Φοινικίσ!ι 

Καὶ τῷ ᾿Αξραδάτη δὲ τὸ τετράρυμον ἅρμα χαὶ ἵππων ὀχτὼ 

παγκάλως ἐκεκόσμητο. 
ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, 
χρυσϑν χρᾶνος, καὶ περιδραχμόνιω, 

Ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε “ τὸν λινᾶν ϑώραχα, 

ἐνδύεσθω!, προςφέρει αὐτῷ ἡ Πάνθεια, 
χωὶ ψέλλια πλατέα “περὶ 

Ἡοπδϑίαπι ΠΟ 0556, ἤδη ῬΘΥΒ ΘΥΘ 5 ΓΘΠΊ 50 Γία ἀδοογηθηάδιῃ 1055 Ὀγορο- 

Ξαἰΐ, οἱ ᾿Αργαδαΐδ βουίε 14 οθνθηῖι, αυοα ᾿Ρ086 ἴῃ 86 γϑοΐρογε βίαϊτιθγαϊ, αἴαιθ 

αἰἰοὺ Δὰν 5 ορροβιαιβ {{1. ἃς απ αὐϊάθηι οὰπι ἀἰδοοββίββθηΐ οἱ σαγᾶδ- 

5ρηΐ φὰ, 46 αυϊθιβ. ργεραἸχθναηΐ, οαπαραηΐ, εἴ οοηϑατατ5. ΘΧΟΙΒ115. αυ]οῖ 56 

ἀαθαηῖ, Ῥοκεϊαϊὸ ᾿παπὸ Ογτὰβ τοπὶ ἀἰνίπαμι ἔδοῖθραι : ΓΘ χαι5 νογὸ θχοι- 

εἴϊας οπι ργαηδιιβ βββοὶ ἃς ἨΠρᾶδβϑί, ἀγιπδθαηΐ 86 οἴ ἐπϑίγιοναγέ τοῦδε ῖβ εἰ 

Οἰδραπεθιδ ταηὶο 5, τλα {|5 οἱ Θ᾽ Θρ ΠΕ ΡῈΒ Ἰογῖοἷβ οἱ σα ]εῖβ : θατο8 οἴϊαπι Π ηΐα- ς 

οἵ δαυϊξαπι αυϊάθμν δαοβ 1}}15 ἀγπδ, αμ86 

ἃΥπαΐβ 115, ααερ Ἰαΐογα ἱθσογθηΐ : δαθὸ υἱ ΤῊρα5 οἱ ρϑοίογα θιι5 ἀγα θηΐ : 

ἴριιοτὰ ; συγγῖθι5 νογὸὺ Ἰαποῖοβ 

ἰοίαβ ὀχϑγοῖτις τὸ ἑα]σοτοῖ, οἱ βουῖάο νοϑίϊαπι ραηἰσθαγαμι οοἴογθ δ ογοῖ, 

Ἐταΐ οἱ Αὐταδαΐῳ ουγταβ ἱοπιομιιη αὐδίποῦ οἵ δαπόγαπι οοἴο Ρευθίθρδη-. 

Οάμπιηιο 7} ᾿πογαοθηλ ΠΊΟΓΘ ραῖγῖο Ππϑυπι ᾿πάμπογθ νοοῖ, 
[6 Υ ΘΧΟΥΠΔΙΙ5. 

ααίουτι οἱ Ῥαπίμέα ραϊοατὰ δυγοδη), οἱ τοραπιθηΐα Ὀταςϊογαμ, δὲ ἀλη} 1 

[δοιϊπαηξὶβ υἱο τοργβοηΐοί. Ὑυϊεὸ Βουῖ- 

Ὀϊΐαν, εἰ καὶ. ᾿ 

ἃ Προμετωπιδίοις, ὅς 6.1 Ε4ΟΒ ῬΆΥΙΙΟΥ 80 

Ἢ ρησϊῖ65. τος ατη ΘΠ 5. μα ἰγ] 50} 1105, αι: ἃ 

φαγῦθυ5β, αὰ5 ἰοσθθδηΐ, Ἔγϑηΐ πομιηῃαΐ, 

ἰταᾶιὶ 0. Ροϊϊιια. 110. 1. 6. 10. Ὑιά Ρ. 805, 

χηϊδίατα ἢ}. 7. οἱ Αὐν, Ταοῖ. Ὁ. 14. 

Ὁ Ὥςτε ἤξραπτο.) 51] οἀϊίοηθ5 ΕἾοΥ. «ἤ]ά. 

δἐορίν. Ζειανοὶ, ἴῃ 4115 υϊάοτη Θά 8 δὲ 

Μϑίο Βοά!. βδοϊϊνὰ ἑουιηὰ ἰοσιξαν ἤςραπτε. 

ἀυοὰ τηαϊῖι. 1ιὰ εγὸ ἸΝοβίθυ ἀναῦ. ά, Ὀ- 

156. ------ τάχα δὴ κα χαλκός τις ἤςραπτε; 3.) 

ὅτο. 
ς Ἤνθει δὲ φοινικίσι, ὅς 6.1 Αἱ 518 «ἤ. Θεἰ!. 

Ἰ. Φ. ς. 26. υδὶ βουιθοηθθ ἐδ οο]ουῖθιι5 

γοοδθυϊίξαιο δογιτι σι δηΐ αν. 
ἃ Τὸν λινῦν ϑώρακα] [εἰμ 615. 5ῖν8 ΠΠΠ6Ὶ5 

Ἰουῖοῖβ Ῥγὸ 1δογδοῖθιιβ ο556. 1805 γϑίουοβ, 

πόιηηΐ οὐπθο 8364 σποπιοῦο {πὰ Πογομί. 

εἱ φυὰ γαϊοηο ἴηατα ᾿Ἰηἀαγεβοογεῖ, υἱ εἰϊαπὶ 

ἴδε το τοβιϑίογοϊ, πος γαγὸ πόγιηιξ ὨΟὴ οἱῃ- 

π65. ΕἸδραπὶ απΐδαν Ππεὶ ἐπογαθθθ ΟΡΟΓΑ 

αἴσαο αὐτοῖο οοδοι  αυϊογατη εἴ πιλοποιῶνε, 

ααὶ παν οθίο γ6} ϑιιβίο το γίῃο, ουἱ 58] 

δββοΐ αὐϊθοίαπα, ργοθὸ τηδοθγὰ θδηῖ; ἀεϊηάδ 

τὰ οοφεθαηίΐ, αὐ 5βοιἀϊταΐθτη 86 οὐαϑϑ θα 

Πηϊοὶ οοἴοβ, ἀθοῖθϑ, διϊ ΞΡ ὰβ ἴῃ 56 δοῖῆς 

Ρ]ϊοαι μαθεγοῖ. Ηδθο ἕετὲ Οαιδαϑοπο ἀδ- 

Βοχαιδ; 4ιὶ ταξοηθμι ἱμουΆ 65 11οὁ5 οοσ 

βοϊοπαϊ ἐχ ρα Ομοπιαία {ἰγὸ 1. ἀδ 

᾿πηρονῖο 1«ααοιὶ «Πηϑεϊϊ, Ῥ. 191. εὐ, Ῥοΐ. 

ἴῃ δηϊιηϑᾶν. 585 ἴῃ ϑιρίοπ. 110. 7. Ρ. 205, 

οὐϊξ. ἰὼ ἴο!. ἐταπϑίαϊ. ΥὙἱὰο 518. οὐὐδπη 

Ἡομῖον. 1. β΄. ν. 529, οἱ 830. υδ] παΐμον ἢ]. 

ΑἸὰχ οἵ Αἰηρῃϊαβ λινοθώρηκες ι . 

ο5 ἰοοοβ αἀβριοιὶ Ῥεηζιδ. Ηἰϑί. 

ἮΡ, 19... 1. 
τῖμς. Ἄονι. Τῆῖν. 5, ἀϊαὶ. ὃ 

οηϑιῖς εἰμι Τήρϑη 



ὶ ΄ νι 
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τὰς καρπὸς τῶν χειρῶν, χαὶ χιτῶνω πορφυρᾶν, ποδήρη, " σολιδω- 
σὸν τὰ χώτω, χαὶ λόφον ὑακινθινοξαφῇ. 'Γαῦτα δὲ ἐποιήσοτο: 
λάθρα τῷ ἀνδρὸς ἐκμετρησαμένη τὼ ἐκχείνε ὅπλα. Ὁ δὲ ἰδὼν 
ἐθαύμασέ τέ, καὶ ἐπήρετο τὴν Πάνθειων, Σὺ δή πϑ, ὦ γύναι, 
᾿᾽συγχόψασα τὸν σαυτῆς κόσμον τὼ ὅπλο, μοι ἐποιήσω, Μὼ Δί", 
ἔφη ἡ Πανθειω, τόν γε πλείςο ἄξιον' σὺ γὼρ ἔμοιγ᾽, ἣν καὶ τοῖς 
ἄλλοις φανῆς οἷος ἐμοὶ δοχεῖς εἴνωι, μέγιφος κόσμος ἔση. Ταῦ- 
σὰ δὲ λέγεσα ἐνέδυέ τε τὰ ὅπλω, κωὶ λανθάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, 
"ἐλείξετο δὲ αὐτῇ τὼ δάκρυα κατὸὼ τῶν παρειῶν. 

Ἐπεὶ δὲ χωὶ πρόσθεν ὧν ἀξιοθέατος ὁ ̓Αξςραδάτης ὡπλίσθη 
τοῖς ὅπίλοις τότοις, ἐφάνη μὲν χκάλλιςος χαὶ ἐλευθεριώτατος, 
ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρχόσης" λαξὼν δὲ πωρὼ τὸ ὑφηνιόχδ τὰς 
ἡνίας, πωρεσκευάώξετο ὡς ἀναξησόμενος ἤδη ἐπὶ τὸ ἅρμα. Ἔν 
δὲ τότῳ ἡ Πανθειω, ὑποχωρῆσωι! χελεύσασω τὸς παρόντας 
σάντας, ἔλεξεν, “᾿Αλλ᾽ ὅτι μὲν, ὦ ᾿Αξραδάτα, εἴ τις χαὶ ἄλ- 
Ἔλῃ πώποτε γυνὴ τὸν αὑτῆς ἄνδρα μεῖζον τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς 

ΕΣ ὡρδδ 

ΕΙ 

ἰαΐα8 οἰγοαπη ᾿ηίουποάϊα τπαηταπι, οἴ ρυγΓρυγθαγα ἰυσῃϊοδηι, ἃἃ μϑάθα πβαθ 
ἀοτηΐββαγῃ, οχίγειηβ, ἰῃ ογί τυραζαῃ), οἱ ογιβίατη Ὡνδοϊηςῃΐηο σοΐοΥδ ἐϊηοίδμη. 
Ηξτος ἐϊα ἴδοοταῖ, οἴατη νΓῸ τη ΒΓ ΤΟΥ 6] 115 ΑἸ] ρΘηΐου ᾿η18. Θαῖριξ 
1116 φοηβρϑοί!5 τηϊγαίαβ οβὶ, οἵ Ραπιπέδιη ᾿ηϊογγοσανὶτ, πε νογὸ, πθα ἀχοι, 
ογπδία ἴχ0 σοηβοῖββο ἔα τη] ἀγηια σΘηΐδοῖβί! ἢ Νοη ργοίθοϊὸ; αἱὲ Ραηίμόε, 
ογπαηπιθηΐο 1110, αυοα ππΑΧΊΡΪ ΡΥΘΕΣ δέ : Δ ΠῚ 1; 51 φμδαίθηι 18}15 ΘΔ ηχ 8115 
νἱάθδτῖβ, α018}}5. 6556. ΤΏΪ1 υ]θγ15, γϑαχίτηο ΠῚ ἔπιουὶβ οὐπαιηθηΐο. Ηες 
ἀἴσθης ύταΐβ. οατ ἱπάιιοθαΐϊ, οἱ φιδηαύυδηῃ [ἃ οσουϊαγο ΟΠ ΥΘΤΟΓ, ᾿ΔΟΥ γε 
1ανάθῃ οἱ ῬῸῚ σ6Π85 ππδηδ δ ηΐ. ἷ 

᾿Αδργαάαΐδϑ δυΐθπιὶ [τὴ δηΐθ 5βρβοίαίϊι ἀἸρηϊ5, ροβίθασαδιι [15 ἀΥΤὴΪβ δαὶ 
τηβίγαοσία5, ΡΌΪΟΠουγ 5 δαάραγοθαΐ οἱ τπᾶχίτηθ [Π06ΓᾺ}} ἰογπηᾶ Ὀγεαϊτυς, 

ες ΠπῖρρὈ6 411 [415 6586ῖ δΐαμη ἃ παίιγᾷ : οἴμηα616 ἃ δυτιρσᾷ ᾿ηΐδγιοσο Πα θθηᾶςξ 
πισοθρῖδβοθί, [8πὶ 586 ρᾶγαθαΐ υἱ ἴῃ συγγυιπ δα βοθηῆδγθί. ΤΌῚ ἰὰτὴ Ῥαμιμόα, 
βθοδύθγθ [0.5515 ΟΠΊΉθι15 401 δὐογαηΐ, ΕἸχὶῖ, “ ηνετο, Αθνδαάδία, 51] αιὲα 
Ὁ τηθ οῦ ἀπα 8) ΤηΔΥΪ 1" 5ιπ|πὶ Οἱ 15. ααδτγη 5018 ΠῚ ἐοϑεπηανὶς ΔΗΪΠΊΠΗΙ; 

ἃ Στολιδωτὸν τὰ, ὅ.6.1] Βυρα 116, 4 
ἴῃ γοϑέϊατη τη τ] 18 ἀδ ᾿ηἀπδίγιβ, Δα ΟΥΠὰ- 
σα [18 αἰΐασαστη οοποὶ ἰδηάυτῃ, Τογιηδηίαν, 
ςολίδες, ασοίοτο Ῥοϊζιοε 5Βο]οηΐ γοσαγὶ. 17η- 

ἄφρος δὲ περὶ ςόμα μαςιχόωντι 
Λείθεται 

δομί. Ηδγο. ν. 389, 

ἀ6 ςολιδωτοὶ χιτῶνες ἀϊσπίαν, αὶ ἴῃ τυ α8 
ἣ 1 δὲ ρἱ!οαίιιγαβ σοπίγα ηΐαν. 
νΊάε, 5[ ἴδοε, ϑαἴηιας. ἴῃ ῬΆ]1. Τουία], ῥ. 
394, οἱ 3. ῬΟΙ͂!, "10. 7. ο. 13, 
Ὁ ̓ Ἐλείθετο δὲ αὑτῇ] ὙἹκὸ αὐτῆς. ΟΔὈτῖο- 

Ἰἴὰ5 ποδέγαμι Ἰοσοποτη 6χ νϑίαϑίο φαοἀἝγη 
αὐΐετί Θχοιωρίατί, σαϊ ΠἰΌΘη5. ΟΡβθοθζιι9 
ϑ01η, Νάϊη δοάοτ γποάο Νοϑβίϑθυ 
ἧς Ῥαηπίμόα αἀἰχίξ, ». 258, δῆλα δ᾽ ἣν αὐτῇ 

Φ καὶ τὰ ἡάκρυα καταςάζοντα. Θ᾿ ΠΟΥ ἢ σῖο- 
δι Ἰοσα πισ, ἐσ ἀρτο ἄρπῖρα ἀσησπίρ 

Ἠοοίδ γογὸ ποίαν Θίθρηδηπβ Νοβίγυμ) Ὠἷσ 
Ἡοιπϑυϊοστη Ἰοααθηαϊ σοπὰβ Ὀ6]1ὰ παρα- 
ποιήσασθαι. 8:15 ΔΐοτΩ Ῥοδίαγαχῃ ΡΥ 0 608, 
σὰπη 4110] Ῥαβϑίζω, ἔστη Οὐδμ5. ϑ΄. Υ. 5291. 
οὗ 8564. 

“ὥς ᾿Οδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυον εἶθεν, 

Ἔνθ' ἄλλους μὰν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα 

λείβων. 
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“ ἐξίμησεν, οἷμωϊ σε γιγνώσχειν ὅτι, χωὶ ἐγὼ μίω τότων εἰμί. 
“ΤΊ ὃν με δεῖ καθ᾽ ἕν ἕκχωφςον λέγειν; τὼ γὰρ ἔργω οἶμαί σοι 
“ χιθανώτερω παρεσχῆσθωι τῶν νῦν λεχθέντων λόγων. Ὅμως 
« δ᾽ ὅγως ἔχϑσα πρός δε; ὥςτερ σὺ οἴσθο; ἐπομνύω σοι τὴν ἐμὴν 
“ χροὶ σὴν φιλίαν, ἦ μὴν ἐγὼ βόλεσθαι ἂν " μετὼ σθ ἀνδρὸς 
“ ἀγαθδ γενομένα χοινῇ γῆν " ἐπιέσασθαι μᾶλλον, ἢ ζῇν μετ᾽ 
ἐξ αἰσχυνομένθ ἀισιχυνομένη" ὅτως ἐγὼ χαὶ σὲ τῶν χωαλλίςων χαὶ 
“ ἐμαυτὴν ἠξίωχα. Καὶ Κύρῳ δὲ δοχῶ μεγάλην τινὰ ἡμᾶς χάριν 
“ ὀφείλειν, ὅτι με αἰχμοίλωτον γεγενημένην χωὶ ἐξωιρεθεῖσαν 
“ ἑαυτῷ, ὅτε με ὡς δόλην ἠξίωσε κεκτῆσθαι, ὅτε ὡς ἐλευθέρων 
“ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι" διεφύλαξε δή σοι ὥςπερ ἀδελφδ γυναῖχα 
“λαςζών. Πρὸς δὲ, χωὶ ὅτε ὁ ̓ Αρώσπας ἀπέφη αὐτῷ, ὁ ἐμὲ 
ἐς φυλάττον, ὑπεσχόμην αὐτῷ, εἴ με ἐάσειε πρός σε πέμψαι: 
“ἥξειν αὐτῷ σὲ πολὺ ᾿Αράσπϑ πιςότερον χαὶ ἀμείνονα." 
Ἡ μὲν ταῦτα εἶπεν" ὁ δὲ ᾿Αςραδάτης " ἀγασθεὶς τοῖς λό- 

γοις, κωὶ ϑίγων αὐτῆς τῆς κεφωλῆς; ἀνωξ λέψωας εἰς τὸν ἐρανὸν, 

ἐς ἈρΡΏΟΒΟΟΓΘ. 16. ΔΙΟΙΓΓΟΣ δίϊασα τὴ6 ἰλᾶγαμ. τᾶ] 6556. υϊὰ ΘΥΡῸ Πδοθ55Ὲ 
τ ρβξ οἴηηΐα 5:01} αὐ" ΘΟΙΠΠΠΘΙΠΟΓΆΓΘ ὃ Πδτὴ ἰϑοί5. δα τὴ6 {Π0ῸῚ ῥγοθβε 556 
“ἐ οχἸβϊπηο, αἴιδδ Ρ]ὰβ ἀριὰ ἐ6 ἢ δἰ τηθγϑϑηπιν, ααὰτῃ ν θὰ ἃ π|6 πυης ῥτγο- 
“]αἴα. ϑ'6ά δηΐπὶ ἰαπηδίβι ἤοο 5ἰπὶ Ἔγρα (6 ἀΠἰΠΊ0, ΠΈΘΙᾺ ᾿ρ56 πόϑβιὶ, ᾿πγαΐα 
ἐς 1ἀ6ῃ δὲ πηθιιη} δἷ. (απ ΔΠΊΟΥΘ ΠῚ απο τοβίου, τ] ]6 τη6 ἔθοθμη, δίγοπυὸ 
“ἐ φὰπῃ (6 ῬΈ556 115, ἰουγᾶ βιπὴὰϊ ΟὈγαϊ, φαᾶὰτη οἰιηὶ ἱπίαπιϊ δὲ ἰρβᾶπα ἱπίδιηθσω 
(ἐ νΊν γ6 : 8416 δἀοθὺ δαυϊάθπι δὲ ἰδ οἱ τηδῖρβαη) ΟΠ β ἰββι γα δ αυϊθυβαιιο 
“ ἀΙρποβ ᾿άϊοαν!. (ΐη οἐαηη νὐτο, τπθᾷ βεηϊθηϊτϑ, πιᾶρηιαβ αιαβάδηι 
“6 σγαίϊα5 ἀθθθχηιβ, ααὰ γοἀβοΐδη τὸ δα σαρίϊνϑο (οὐ πατὴ δὲ 510] 56] οί τη, 
ἐἐ ηρο υΐ 56ΓΝῚ 5 ἰοθιηῖηδηι ΠΟΙ ΙΟἢ15, πο αὐ ΠΡΟγα πὶ 50} ἸρπομἸποβο πο- 
(ἐ χῃΐηθ Ροβϑι θη δπὶ σΘηβιθΥ : 564 μοβίθασιιαπη τ6 δοοθρῖξ, ΠὀῸῚ ἰδ] 8) 
“ὁ [γαϊγῖβ ἀχόγθπὶ αἰιϑιοα! νου. τγοθιογθὰ, οἀηὶ ΑΥαβραβ, ουβίοβ 1116 ΠΊΘΙΙΣ, 
“ς 80 1050 ἀεῇεογεῖ, ρο  Π]οἰζα βίην οἱ, 5ὶ μῖῃὶ ἑαυ αἴθηα δ 6 πη ἐθηαϊ σ0η- 
“ἐ φβαϑγδί, νϑηϊαγιπι 16 δα ἰρβὰπι Ἰοησ ὃ Αταβρᾷ {πὶ Πα Πογθῖαν ἐπι πο] ϊο- 
{ς γοΙη.7} 

Ἦδες ΠΠ|ἃ ργοϊοαιαῖα εβί : οὐ ι5. νου 5 πιγ ποὺ ἀοἰθοζαίιβ Αθτγαάαίας, δὲ 
σϑρεΐ 6] 5 [Δ ρθη 8. 50} 115 δαὶ σοθ αι Οολ}}5, ργθοδίιβ οϑί : Τὰ νϑγὸ, ΠΙρΙΤΟΥ 

ἃ Μετὰ οϑ, δκ..} Ἑα το Εἕοη. Ορουδυα μι, 
ΟΡμοΥ, Ὑἱο, Παθϑὲ κατὰ σοῦ. ΑἸϊάγ γογὸ 
Ἰφοϊοηθχα ἴῃ ἰ]ο Οαμμθυαυὶὶ το οχϑίαγ 
ἰγαάϊε ϑίορῃϑηι8, μετὰ σοῦ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ 
γενομένου. ΪΝῚΪ τηίο. Οφίοχη (φαοὰ 
ΘΡΠΔη 5 οἰϊδτη Ἰηαἀϊοαΐ) ]ὰὰ ἱρϑαμὶ ἰο- 
σαθηάὶ σϑηὶ5 γϑίϊμθγθ ν᾽ ἀάθηαιβ ΧΘΩΟΡΠΟΙ- 
ἴθ ἴθ Αὐδγϑάδίθ χτηογχίο, ᾿ἰν. 7. 50} ἰηἰί, 
δὶ ἀθ Αὐγδἀαϊᾷ οἱ 41118 4] οὔτ οο οθοϊ- 
αἀογαηΐ, ἀϊοϊϊαγ, κα οὗτος μὲν ἐνταῦθα ἄνδρες 
ἀγαθοὶ γενόμενοι, κατεκόπησαν 

ἢ Ἐπίεσασθαι 1 ΘοΥΙ ΙΓ ΡΠ τὴ 
3 ͵ 
ἔτι πιέσασ. 

θαι, Ῥεσροζϑιη. Μϑ. Βοάὶ. οἱ ορίϊπγ8: αὰ:- 
αα6 ποΐβ δα οηθ5 σχϑοδρίδση ᾿θοϊ ἤθη 
ταδηΐαγ, Ιοϊΐαν ϑαΐθπν (αἰ Βίθρ μὰ 5 
ἃηΐδ. Ὧ05 ΟὈΒΘΓΥΑΥ 1) ροδίϊοὰ φυδάδηι δὺ- 
ἀδοϊὰ ἐπιέσασθαι γῆν, ἱ. 6. ἐπιμιεγε, ἰδυγ η,. 
αὶ ἑουτὰ οοηαϊίαν, 4αδ8ὶ δἃ αηιοϊαία. 

ὁ ᾿Αγασθεὶς τοὶς, ὅζο. [Ιη ΕἸογεπεϊπᾶ δἀ!- 
ἰΐοηθ βου δἰ [αν ἀγασθεὶς αὐτὴν, οἴ ἀμ νείθυϊ-. 
Ὀὰ5 ἁἰϊαιοὶ ᾿ἰυῖ8, Θέθρ ἤδη ἰοϑέθ, ἀγασϑεὶς 
τοὺς λόγες αὐτῆς. Νοκίγαᾳ νϑγὸ ἰϑοίϊο ΜΕ. 

Βα]. ρεϊποίραμη δἀϊθομαπη οὲ ΖοηαναΣ 
σοΟΏΒρησ“α Πἰ υν 
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ἐπεύξατο' ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ μέγιςε, δός μοι φανῆναι ἀξίῳ μὲν 
Πανθείας ἀνδρὶ, ἀξίῳ δὲ Ἰζύρε Φίλῳ τὸ ἡμᾶς τιμήσαντος. 
Ταῦτα εἰπὼν, χωτὼ τὼς ϑύρας τὸ ἁρματεία δίφρα ἀνέξαινεν 
ἐπὶ τὸ ἅρμω. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἀναξάντος αὐτὸ κατέκλεισε τὸν δίφρον 
ὁ ὑφηνίοχος, ἐκ ἔχοσα ἡ Πάνθεια πῶς ἂν ἔτι ἄλλως ἀσπά- 
σατο αὐτὸν, χατεφίλησε τὸν δίφρον χαὶ τῷ μὲν προΐει ἤδη τὸ 
ἅρμως ἡ δὲ λαθδσωα αὐτὸν συνεφείπετο, ἕως ἐπιςραφεὶς καὶ ἰδὼν 
αὐτὴν ὁ ᾿ΑΞραδάτης εἶχε, Θάῤῥε, Πάνθειω, καὶ χωῖρε, καὶ 
ἄπιθι ἤδη. " Ἔκ τότϑ δὴ οἱ εὐνῦχοι καὶ αἱ ϑεράπαινωι λα- 
ςὅσωι αὐτὴν ἀπῆγον εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, κωὶ κωτωκλίναντες 
χατεχάλυψαν τῇ σχηνῇ. Οἱ δὲ ἄνθρωποι, χοιλϑ ὄντος τῷ ϑεά- 
μῶᾶτος τῇ ᾿Αξραδάτε χαὶ τῷ ὥρματος, ὁ πρόσϑεν ἐδύνοντο ϑεά- 
σασϑωι αὐτὸν πρὶν ἡ ΠΠάνθειω ἀπῆλθεν 
Ὡς δ᾽ ἐχκεχολλιερήχει μὲν ὁ Κῦρος, ἡ δὲ ςρωτιὼ πωρετέτοαχτο 

αὐτῷ ὥςπερ παρήγγειλε, " χατέχων σκοπὰς ἄλλας Ὡρὸ ἄλλων, 
συνεχόλεσε τὸς ἡγεμόνας, κωὶ ἔλεξεν ὧδε" ““᾿Ανδρες Φίλοι καὶ 
τ σύμμαχρι, τὼ μὲν ἱερὼ ἡμῖν οἱ Θεοὶ φωίνοσιν, οἷοί ὥερ ὅτε τὴν 

τη ΧΙΙΊ6, ἴαο αὐ αἰσηθπι 6 Ῥαητῃόδ τπϑυϊίαηι, εἴ ἀπλίσαηλ γγοὸ αἰρηιηι 
οβίθη8Π|, 4ἱ ΠΟΌ15 ποπόγεῖῃ Ππαρθι!. ἤφο ἰοχυμίιβ, ΒΕΓ [ΌΓΘ5 561185 συγ ϊ!5 
ἴπ ουσταμη αἀβοθηαϊ, ἘΠ οὗϊη ᾿ΠΙΌΓΙΟΥ δυγῖσα, ρμοϑί 6}.5 πβοθηβαη), 5618 ηὶ 
ἐϑέαπι οσΟ] αϑἰδβοί, Ῥαηιῃόα, αι 4118 ταῖοηθ ποὴ ροϑβοί δῃιρ 15 ᾿ρβιιτη 81- 
Ῥἰθοίὶ, 56} ] ἀπ εϑί οβουϊαία : εἱ Αθγασαίς αυϊάθηη πὶ ρτοσθάθθαϊ σα Τῖ5. 
αἴηπο 11 οἰάτη 60 5 βθααθραίυτγ, ἀοπθο σοηνοίβιβ Αγαήαΐαβ, θᾶ σοηβροοίᾷ, 
αἰχῖῖ, ΒοπΟ 515 ἀπίτηο Ῥαῃιῃέα, οἱ βαΐνθ, οἱ 801 αι. 'αμι ἀοθῖπάθ θιμιοὶ 
ἀἴαιιθ 8ηο 6 γθοθρίαῃ) απ δ παγηιαηιαφαηι ἀθἀαχογπηξ, οἵ ἰη ᾿θοῖο θοι- 
Ῥοβίίαμῃ ἰδηίουῖο ἰοχογιηί. Ἀμμ 65 νογὸ, ἰΔηγοίβι οἱ Αὐγαααΐαβ οἴ ΘΌΥΓΙΙΝ 
εγι8 Ῥυ]οἤγιιμ) 5 βρθοίασυϊιτη οχῃϊθογθηῖ, ρυϊὰβ ἐαη} 0}. οι ΟΠ ΘΙ ἰὰΙ: 
ποη ρΡοίιδτο, φαὰμ) Ῥαμε πόα αἰβοθϑβ,5βοί. 

Οὗμῃ δυΐοπι ὐγτιβ τὸ γθπ αἰ νΙηᾶπι ἐδοϊσβοί, οἱ )αηὶ ἸὨδιγιιοία8 6βδθί θχ- 
ογοϊταβ, αἱ τηδπάδγαΐ, 5ρθοι} 15 ἃ11}5 ἀπΐθ 8115 σο ] οοας15, πιο68. σοηνοσανῖι,. 
αἴαμιθ Ὠυϊιβπιοαὶ νοτρα δοῖξ : “9 ΠῚ ΠΟ 15, διηϊοὶ ἃο 5001}, βαογ ποῖα ἑαῖϊα 
" οβίθηθιηξ, αυδ]16 οὗ ν]οίογίαπι ποῦὲβ 11 ηὶ ̓υϊογθιαι ἰαγρττ διιηΐ : ΘΡῸ 

ἃ Ἔκ τότυ δὴ, χε. πὰ ΜΕ, Βοάὶ!, εἱ ριὶ- 
τὴϑ5 ὩΘΐδ5 οὐ 65 ΟἹΏΏ65 : ἰὴ «Ἱ]αϊπα ἰ6Ρ1- 
τ, Ἐκ τότη δὴ καὶ κατέκλιναν, "ἢ 
κατεκάλυψαν τῇ σκηνῇ. ὦ. ῬΟΙΙΧχ, ᾿10. 10. 
ς 12, ρῬαυ!ὸ αἰϊέου ἔππὸ Ἰοσαπι Θχῃϊθεί, 

καὶ κατέχλιναν, καὶ κατεκάλυψαν τὴν 
σκηνήν, Βδμο ἰθοϊοησθη Ὑδγα 6586 οἱ 
ορρογίαπατη, ϑδηδόϊηαιο «ὐδὸὺ ἰ) ἰρ80 
ΧοΒορομο γοροηθηδοχῃ δαὶ διϊσηαν 4111- 
ἰδ Ῥοϊπιοῖδ Θμιατγαίοσ. Ηΐο εἰχαίγιτω, 
ΟΝ, ΤΠ} ΘΥΘΤη ὑρϑῶχῃ ἢ) ΘΠ ΟἸ 115 μὰ οροῖ- 

δοεπῆ, 564 ᾿ηροπίίβ, ΤΌΠΟ ΓΘ, ΒΟΘ ΠΆΩ 
Ἰρδᾶπη οδίεσίατη (αἷ556, ρυΐαί, πος εἱ 
σσεάλχη, 'π ΔΒΓ Π τ ἱπότισσγο ΠΡΟΌΡΟ " 

πᾶτη ἴρ86 51 4υϊα 1κἀἴοο, χαρὶς οοτηϊηοάὸ 
ΤΑ ΠἸΘΥΘΙ ᾿ρβαπι, γ6 10 ΔΙΊ. 806 η85, ἴἢ 
αὐυὰ Δ ἀδουταθοθαΐ, ουα οίο, ᾳυὰτῃ 566- 
Ὠδῖ, οΟὈΐθοίαϊη ἀϊσαη8.ΌΎ. Θυλγα ΠΟὴ 
ΧΟΩΟΡΒοηΐθιη οχ Ῥοϊαοο, 564 Ῥο]] ΘΙ ὴ 
6Χ ορίϊη)ϊ5 ΧΘΩΟρΡΠΟη 5. ἜΧΩ Ρ]αυ θὰ 5 
οτηθηἰσηάαπι σθ 560. 

Ὀ Κατέχων σκοπιὶς ὅϑδ΄Ἰο, Εἰρτὶ, 4105. Υἱάϊ, 
ΟἸΉΏΘ5: 60 δ) 16γ, τχοᾶ, φυϊάρμη 56ηΐθ}- 
{1ἃ, βογσιθομάμια. Αἰαμλθα μου πο Υ 5 
ἰοδίαξαν τορουὶνὶ ἰὴ ααἰθϑαδπὶ κα ἔχων σκο- 
πὰς, ἴῃ 400 5ἰ ἰγηθροβιίο ἢαΐ, τ βὶ[ ἔχω: 
ἃ, σκοπῶς. ΥΘΟ ΙΓ 5. ἴθ αὶ ΠΌΡΆΓ, 
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“ χρόσθεν νίκην ἔδοσαν" ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ βόλομωι ἀναμνῆσαι ὧν 
ἐ μοι δοχεῖτε μεμνημένοι, πολὺ ἂν εὐθυμότερο; εἰς τὸν ἀγῶνα 
“ ἰένωι. Ἢσκχήχατε μὲν γὼρ τὼ εἰς τὸν πόλεμον πολὺ μᾶλ- 
“λον τῶν πολεμίων, « συντέτραφύς δὲ χαὶ συντέτωαχθε ἐν τῳ 
“ αὐτῷ ολὺ πλείω ἤδη χρόνον ἢ οἱ πολέμιοι, χαὶ συννενιχκήχοντε 
“μετ᾽ ἀλλήλων" τῶν δὲ πολεμίων πολλοὶ μὲν ἢ συνήττηνται 
“ μετ᾽ αὐτῶν" οἱ δὲ ἀμάχητοι ἐχοτέρων, οἱ μὲν τῶν πολεμίων, 
“ἤσασιν ὅτι προδότας τὸς παρωςάτας ἔχδσιν᾽ ὑμεῖς δὲ οἱ μεύ᾽ 
“ ἡμῶν, ἴξε ὅτι μετὼ ϑελόντων τοῖς συμμάχοις ἀρήγειν μα- 
“ χεῖσθε. Ἑἰχὸς δὲ “ τὸς μὲν πισεύοντως ἀλλήλοις ὁμονόως 
“μάχεσθωι μένοντως" τοὺς δὲ ἀπιςῶντως ἀνωγχαῖον βολεύεσ- 
“θοωι πῶς ἂν ἕχαςοι τάχισω ἐκποδὼν γένοιντο. ἴωμεν δὴ, ὦ 
“ ἄνδρες, ἐπὶ τὸς πολεμίες, ἅἄρματω μὲν ἔχοντες ὡπλισμένα. 
(ἐ πρὸς ἄοπλω τὼ τῶν πολεμίων, ὡς δ᾽ οὕτως καὶ ἱππέας χαὶ 
ἐς ἵσησθος ὡπλισμένος πρὸς ἀόπλες, ὡς ἐκ ( θὸς μάχεσθαι. 
“ Πεδοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις οἵοις χαὶ πρόσθεν μωχεῖσθε ΑἹἸ- 
ἐς γύπτιοι δὲ ὁμοίως μὲν ὡπλισμένοι εἰσὶν, ὁμοίως δὲ τεταγμέ- 
( γον" τάς τε γὼρ ἀστίδως μείξος ἔχϑθσιν, ἢ ὡς ποιεῖν τι “ χαὶ 
ἐς ὁρᾷ" ἔνο; δὲ εἷς ὁ ν δῶν “λύ ἐὑλλά 

ρῶν" τετώγμξνοι δὲ εἰς ἐκῶτον δῆλον ὃσι χωλύσϑσιν ἀλλήλος 

“ἐ γργὸ σΟΠΙΟΠΘἴλοουΘ ΥῸΒ ΘΟΙῸΠῚ νΟΪ]Ο, 4188. 51 μιδπιουϊᾷ ἰθηθαίϊβ, ἰοηρὸ 
« γῃρᾷ φιΐάδηι 5οη ΘΠ ἃ 5111|5 δὰ ῬΥε]Ἰατη αἰ δου ὶβ ἃ  ββασι, Νάχη 6] Π]οὶς 
“ἴῃ τοῦθ τ] πιᾶρὶβ αυὰην ᾿οβίθβ Θβι]5 ΘΧΘΓΟΪ ς τηυἱτὸ δἰΐαμ) ἀϊαξὺς 
(ς φαὰπι Ποκίοβ, δϑοάθδῃι βίπιαὶ ἴῃ Ιοσο εἴ θα πποδῖὶ 6βι]5 οὲ ᾿πβέγιιοίῖ, οἵ νἱοϊουϊᾶ 
“( 51 }}}} 6ϑ[15 βοίῖ : αἵ οχ ΠΟΒΈ ΡΒ. τη] οατὴ βάθη ᾿Ρ515 ὙἹΟΙ βαπΐ : απ 
( αὐΐδηι δχ αἰτᾶααθ ρᾶτίο ᾿γφο πομάμπιπι ᾿π οΥπθυτιηΐ, οοσιπι ααοΐααοί ἴπι 
« Ββοβίι) ουθγοϊζ βιιηΐ, πΟτηΐ ΒΟΟΙΟΒ 5101] δβίατο ἀἰθβθγίουοβ: ψὸβ νϑσὺ 
«κα] ἃ ΠΟΡῚ5 δϑεϊβ, οηλ 115. αἰθαπὶ ᾿ΥΘΘἢΪ νῸ5 ΒΕ ΓΕΣῸΒ ΠΟβΕϊ5, αΪ 5ΟΟ 5 
(ἐ φρϑῃὶ ἔδυ σαρίαηῖ. Επδὲ απΐθπι ΘΟΠ ΒΘ Δ ΠΘΙΠ}, ΘΟΠΟΟΓ θῈ5 ΔΉ 5 πὶ 
“ ρᾳρπᾷ 5 θ5εἴαγος 605, αὶ πιυξαὸ 5181 Πάτπιπξ : αἱ νογὸ αἰιάαηΐ, πο5 σοι- 
ἐς Πα 6 ὭθοΘββθ θβῖ, απὸ ραοΐο βίη σα! αιαῖι ὈΥΪΠι 56 ΞῈ ἀπ σοῦθ ροβϑβίηΐ. 
«ἐ Ἐλαπτι5 ἰσίταν ἴῃ Ποβίθϑ, νἸνἱ, ΟΠ ΡΤ [15 οὐ Ὑ1θ 015 δά νουβιὶὶβ οβέϊαμη οἱ7- 
τ γγι8 ἸΠΘΥΤΊΘ5 ς ̓ἀόπγαιιθ οὐπὶ δα θι15 δὲ δα 5. ἃ μγα 5 ἀν υβιὶβ ᾿ΠΘυ 65. 
“ ροιηϊηϊὶβ Ρυρπαΐατὶ. Αἀνοιβϑὰβ ρϑαϊο5 Ῥαρπαίαν! οβεϊβ, αιοσιιην Δ} αι ῖ- 
“ ἄρῃι ἴα]θ5 βδαῃΐ {πα 65 ἀπίθμδς οδέϊδ οαρογίὶ: σΎΡΕΙ δυΐθια θοάρθιῃ ἃ1- 
“ἐ γηαί! βιιηξ πιοάο, ϑοαόπιαιθ ογάϊηο ᾿ἢ δ οῖδ αἸβροδΙ βυηΐ: ΠᾺΠῚ Π]ΔΙΟΓΘΝ 
«ἐ Βαθθηΐ οἴγρθοβ, χιὰϊμι αἱ οἤϊοθγο αν] δὲ σογηοτο Ροβϑιηΐ : οἱ ἴῃ σθηΐθηοβ 
“{ γα ϊπαί, πη! δβίαπι οδὲ ἴοτο, αὐ ἈΠ 1105. απὸ πη δ ῬυσΉαΥ6. Ῥοβϑὶηΐ, 

ἃ Συντέτραφθε, 5.1] Ἀδοϊδ ΟΥγὰ5. οοτὰ- 
γηοα!β αἴαπιβ ορρουξα ἰ αι] 85 δα γϑῖὰ θθ πὸ 
κογοημάδπη ΠΏ ΘΥαΐ ΒΓ ΔΤ ἰηΐδι 1105 
ἀογαὶ τ θαι σοηϊιποίίοποιη. ΥἹάθ 
4185 ὨΟϊΆΝΙΠΙ5 1ἰν. 2. ἢ. 84, 

Ὁ Συνήττηνται μετ᾽; ὅτ 6.1 ϊὰ ΤΟΡΟΒΌΪΛΕ5 
εχ Μϑίο Βοΐϊ!. αἀδε μυϊαηίο νοι ποανίο : 
ουἱΐ ἰαγῆρη αὐὔθης ἱπίοευϊου Υἱβα οί Π τὶ 

Βυάρηβὶβ βοχιρίθγα ἰ8}18, συνήττηνται μεθ᾽ 
ἑαυτῶν, 

ς Τὲς μὲν, ὅχ 6.1 Τλαϊο Βίορμδηὶ, οροτᾶ- 
ταμ, ΟΡί ποῦ, νἱζῖο ἀαΐ, Εἰκὸς δὲ τὸς δὲ, ὅτ. 

ἃ Καὶ ὁρᾷν] οι οἶτι5 φαϊθακάδμ ἴῃ Εἰ τῖ5 
Ἰεεὶ ἰδβίαίαν, κ᾽ προορᾷν. Βαμα πιαϊό 
Βα οφοίουϊβ. σ105 ΥἸΠ], πὴ σα αι σ δ Πη1ι5. 
ὉΪΏ1 σαντο 
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- μάχεσθαι, πλὴν πάνυ ὀλίγων. " ἘΠ δὲ ὠθᾶντες ἐξώσειν πι- 
“ἐ σεύσεσιν, ἵπποις αὐτὸς πρῶτον δεήσει ἀντέχειν, " κωὶ σιδήρῳ 
“ὑφ᾽ ἵσπων ἰσχυριζομένῳ. Ἢν δέ τις αὐτῶν καὶ ὑπομένῃ, πῶς 
“ ἅμα δυνήσεται ἱππομοαχεῖν τε καὶ φαλαγγομοχεῖν καὶ ὥυρ- 
“ γομαχεῖν; Καὶ γὼρ οἱ ἀπὸ τῶν πύργων ἡμῖν μὲν ἐπαρήξε- 
“σι, τὸς δὲ πολεμίως παίοντες ἀμηχανεῖν ἀντὶ τῷ μάχεσθαι 
“ἐ χοιήσοσιν. “ Ἐπ δέ τινος ἔτι ἐνδεῖσθαι δοκεῖτε. πρὸς ἐμὲ λέ- 
ἐγετε᾽ σὺν γὰρ Ὁεοῖς ἐδενὸς ἀπορήσομεν. Καὶ εἰ μέν τις 
“ εἰπεῖν τι βόέλεται, λεξάτω᾽ εἰ δὲ μὴ, ἐλθόντες πρὸς τὼ ἱερὼ, 
“ χαὶ προςευξάμενοι οἷς ἐθύσωμεν ϑεοῖς, ἴτε ἐπὶ τὰς τάξεις" 
“ἐ χωὶ ἕχαφξος ὑμῶν ὑπομιμνησχέτω τὸς μεθ᾽ ἑωυτῷ ἅπερ ἐγὼ 
“ ὑμᾶς, χοωὶ ἐπιδειχνύτω τὶς τοῖς ἀρχομένοις ἑαυτὸν ἄξιον ἀρ- 
“ χῆς, ἄφοζξον δεικνὺς καὶ σχῆμα χαὶ πρόςωπον καὶ λόγες." 

“ ραιοὶβ δἀτηοά τη οχοθρίϊβ, μροϑαϊαμπί, Θαυα 51 ΠῸ5 ᾿ΠΠρΡΘΙ]Θ 40 ρῥτοίσι- 
“ἐ βιγοβ 56 ογθαϊἠ δεϊηΐ, ὑγϊηυὰπη θαυ οἷ8. ΒΌΒΈΠΘΠαΙ δγιηΐ :. οἵ [ΘΓ Π, ΓῸΪ 
“ἐ τρθῸγ δ οαιῖς ἀσοοαϊ. 761 51 αἰι5 {Ποτιπ δίΐδηι ποῦ σϑἰθηο βυϊ5ἰϑίοί, 
“ αὕο ρδεοῖο 5ἰτηὰὶ δὲ δἀνεγϑὰβ θαι ταίατῃ, εἰ ΡΠ δ] ηρθῃὰ, οἵ τυγγο5 Ρυρηᾶγε 
“ἐ ροίοτ ἢ Νὰ ἴῃ ταγτῖθιι οοἰοσαί! ΠοβίΙ, ΠΟΡῚ5 ΔΌΧΙ ΠΟ ζαϊαν] βιηΐ, οἴ 
“ς Ἠορίόβ. ἔθσίθπαο, ροιιὰβ οὐ ἀθ 515. γϑῦυβ ἀδβροῦρηΐ, απὰπι ργϑ θηΐαν, 
“ ρβϊοίοπι. Οπὸά 5ἱ τα φααρίαπι νορὶς δάμυς Οραβ 6556. ρυΐζαί!5, δα πη6 Γ- 
“ἐ ἐετὶθ : ἤδη 4115 δα] αναηίῖθι5, Π}]ὰ τὸ ΠΟΌΙ5 ἀθουϊ. 51 ααΐβ εἴδη ἀϊσούδ 
““ ἀ!αυἱὰ νοϊοΐ, ἀἶξαξ : 5Ξ'η δυΐθμι, δὰ γϑῖῃ αἰνίπαπι ᾿γοίθοϊ, ἃς ἀθοὸ5 ργθοαίϊ, 
““ φυῖθιιβ τὸπὶ βδογᾶπι [δοϊμηυ5, αἀ ΟΥΪΠ65 νοβηηθί σοηΐοσί : οἵ νϑϑισηι 415- 
“Ξ 406 5105 Θογιπ) σοπηηοποίαοϊαί, (6 αυϊθιιβ ΘΡῸ νὸβ αὐπιοημὶ ; δἴαιθ αὐοὺ 
“( Ξ0Β] ΘΟ 5 5101 αὐ Ποῖ ᾿πέγορί ἀσπὶ οἱ ρϑϑβέι, δὲ να, οἵ γα] η6 ΒΟ πιο ο8- 
“ἐ τοηάδηάο, ᾿ρουῖο 56 ἀἱρηυμηι ἀδθπιοηβίγοεί.᾽ 

ἃ ἙἘῤ δὲ ὠθῦντε)] Ἰἴἰὰ ΜΆ, Βοα]. οἀϊξ, ἰεροθαίαν, κ) σιδήρῳ ὑφ᾽ ἵππων ἰσχυριζομένων" 
ευπο. εἰ Εἰοη. ΑἸάυ9 εἴ ϑίθρμαηιθ8 «ιοὰ οὔτι Μαγοίο χτηϊηὺβ ρ]δουϊ, 56 1116 
ἀδηΐ εἰ δέ τῳ ὠθοῦντες" ᾳῃοα Πίο τηρῃἀοφὃ ἰοσθχ γοῆηχὶ καὶ ἵπποις σιδήρῳ ἰσχυριζομένοις. 
Βοτῖθὶ γ᾽ ϊξ - αίᾳαθ ἀἀδὸ δχρυπηρθηάς ρατ- Ῥαδυρθγαμι. 
(ἰο0]65 τῳ, γϑὶ ἴῃ τῷ τωυἱαμάτ δαοίου 6ϑ8.. ο Εἰ δέτινος, δε6.1 [η ΕἸογενἑπὰἃ οἀϊ θη 

Ὁ Καὶ σιδήρῳ ὑφ᾽, 0.1 516 ἐχ Μϑίο ΒΟΑ], Ιορίϊαν εἰ δέ τε ἐνδεῖσθαι, ἰύδτη οὐδὲν ἀπορήσο- 
ἢ- πα σπιο βΒυϊγασαηθαθ (ἰαὐγίεϊο, μεν" υἱγατηάαθ ρούρογᾶηι. Ὑἱάθ Ρ, 3230, 

. δ δασθ ᾿π ουρυθθηι5. Ῥυϊὰθ τοί, ἃ, 
ΡἘῈΕΙ 
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Ὁ μεν δὴ, εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς, ἀπήεσων πρὸς τὰς τάξεις" 
τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς " ἀμφ᾽ αὐτὸν προςήνεγχαν οἱ ϑεράώποντες 
ἐμφαγεῖν κωὶ ἐμπιεῖν, ἔτι ὦσιν ἀμφὶ τὰ ἱερά. ὋὉ δὲ Κῦρος, 
ὥςπερ εἶχεν ἑςηχὼς, ἀπαρξάμενος ἠρίςα, καὶ μετεδίδε ἀεὶ τῷ 
μάλιςα δεομένῳ" καὶ σπείσας καὶ εὐξάμενος, ἔπιε, καὶ οἱ ἄλλοι 
δὲ οἱ περὶ αὐτὸν ὅτως ἐποίον. Μετὼ δὲ ταῦτο αἰτησάμενος Δία 
πατρῷον ἡγεμόνα εἶνωι χαὶ σύμμοωχον, ἀνέξαινεν ἐπὶ τὸν ἵππον, 
χαὶ τὸς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐκέλευσεν. ᾿Ωτλισμένοι δὲ πάντες ἦσαν οἱ περὶ 
σὸν Κῦρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ ὅτλοις, χιτῶσι Φοινικοῖς, "ἢ ϑώραξι 
χαλκοῖς, κράνεσι χωλκοῖς, λόφοις λευκοῖς, μωχαίρωις, “ παλτῶ 

{π᾿ ἰριίαγ, ρυθόαι! ἀθοβ, δὰ ογάϊῃθϑ Ἀθιογηΐ : οἵ χη πΙβίυὶ ὕυὐυγὸ αἴσῃ 115 
411 οὔτ 1050 ογαηΐ, ἰὴ τὸ βϑαογὼ ἰδοϊοπάᾷ δἄμιιο οσοαραῖῖβ, εἰθαηι αο ροΐαπι 
ἁάἀία!δγο. Οὐγὰβ αἰΐθῃ ἐξα, αὐλ σοηβίϊογαΐ, Πα 5 οἰ θ1]5 Ῥγαπάθραΐ, οὲ 
ΒΘΙΡΘΓ οἷς 481 τηαχηγὸ ἰηαἀὶρογοῖ, ρου θα : οὐμηαιιθ Πθατῖοη 65 δὲ ρυθοθβ 
Ρογορ ββοῖ, ἔμηὶ ἦρ86 ὈΪΟΙϊ, πὶ οεοίουὶ, 40] οἰγοιηι ϑιιπὶ ϑγαηΐ, βιτ 6. ἴδοθ- 
ταηΐ, ϑθουπάδηι πες ππρίοταίο ὅονα ραίΐσιο, αἰ ἀιιχ οἵ ΒΟΟ 15 θϑβϑί, Θα συ πὶ 
δὐἀβοθηαῖί, ἑάδηνϊαιιθ ΘοῸ5, αι] οἰγοὰ ᾿ρβαπ) ογαηΐ, ἴΆσοσο 1551. Εγαπὶ δαΐθιηῃ 
ΟὨλη 65. 11 οὐαὶ Οντο, ᾿ἰβάθὴι ἈΥ 5. Ἰηδίγαοι, ααϊθιβ 'ρ56. ΟΥΤῚΚ 9 {πη} Ἷ5 
ΟΡαη οΕἾ5, [ΟΥἸ οἷ δ ὶβ, ἐθγοὶβ σα ]οὶβ, οὐ ἰδεῖ 1015, σ δι 115, δὲ ἀπὸ σοΥη60 αιιίϑ- 

ἃ ᾿Αμφ᾽ αὐτὸν] ἘΝ Ι ΠΙΟΏ65. «Π]ὰ. οἰ ΕἾΟΥ. χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται. Ὅσα μὲν γὰρ ἐς 
ἀμφ' αὑτόν, τηΘἀοϑό : «ἰ185 οἱ ΜΙϑία5 δἰϊαυα 
Βοαὶ. γβοθρίδτῃ βουϊρίθνγατηῃ γοοϊὰ ργϑϑιϑηΐ. 
Αἴ γϑὺ. 8. γϑοϊὲ βου ϊζαν ἀμφ᾽ αὑτὸν ᾿ΓῸ ἀμφ᾽ 
ἑαυτόν. 

Ὁ Θώραξι χαλκοῖς, ὅς 6.1 1)6 Ἀττηΐβ Δ αα]- 
ὰθ, ΟΣ δ6γὸ Θοη ας 8. Ῥββὶ μὴ Υ δίθγοβ [8 Πὶ 
ἘΠ βουνοὶ φαὰϊα Ῥοδίῷ. Μ|ίο Ἡοτμοεὶ οἱ 
ΨΡΡΙ οϑ πη ϊα ποίϊβδιηϑ. Ἡεγοΐοῖιι5 
ἂς Μαββαροί!ξ, 10. 1. ο. 915. γρυσῶ δὲ καὶ 

αἰχμὰς τὸ ἄρδεις ᾿ὶ σαγάρεις, χαλκῷ τὰ πάντα 
χρέωνται. 

α Παλτῷ κρανεΐνῳ] 1η ΜΙΒίο Βοάϊ. παλτῷ 
κράνει, ἴῃ οὐἀϊίίοης Εἰοη. κρανεΐῳ. 
Ἐδοορίδῃι ἰδοϊϊομοπι δἀϊξ, ϑέερἢ. ἔδαΣ 
εἴ «8:14. ταδπίατ. Ἑσοάδπι τηοάο 580 γ᾽ Ὁ Σ 
Ἕλλην. γ΄. Ρ. 392. οαἰξ, ΒίθΡΗ. οἱ δὲ Πέρσαι. 
κρανέϊνα παλτὰ ἔγοντες; 
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πρανεΐνῳ ἑνὶ ἕχαςος" " οἱ δὲ ἵπποι προμετωπιδίοις χαὶ προςερνιδίοις 
καὶ παραπλευριδίοις χωλκοῖς" τὸ δ᾽ αὐτὼ ταῦτω καὶ παραμη- 
ρίδιω ἣν τῷ ἀνδρί. ᾿Τοσῶτο δὲ μόνον διέφερον τὰ Κύρο ὅπλα, 
ὅτι τὼ μὲν ἄλλω ἐκέχριςο τῷ χρυσοειδεῖ χρώματι, τὰ δὲ Κύρϑ 
ὅπλα ὥςπερ χάτοπτρον ἐξέλωαμπεν. ᾿Επεὶ δὲ ἀνέξη, καὶ ἔςη 
ἀποξλέπων ἧπερ ἔμελλε πορεύεσθωι, βροντὴ δεξιὼ ἐφθέγξατο" 
ὁ δ᾽ εἴσεν, Ε ψόμεθά σοι, ὦ Ζεῦ μέγιςε. Καὶ ὡρμᾶτο μὲν, ἐν 
δεξιᾷ ἔχων Χρυσάνταν τὸν ἵππαρχον καὶ τὸς ἱππέας, ἐν ἀριςε-. 
ἐᾷ δὲ, ̓ Αρασάμξαν καὶ τὸς πεζός. ἸΤαρηγγύησε δὲ παρορῶν 
πρὸς τὸ σημεῖον, χαὶ ἐν ἴσῳ ἕπεσθοι" ὃ ἦν δ᾽ αὐτῷ τὸ σημεῖον, 
ἀετὸς χρυσᾶς ἐπὶ δόρατος μακρῶ ἀνατεταμένος. αὶ νῦν δὲ ἔτι 
τῶῦτο τὸ σημεῖον τῷ Περσῶν βασιλεῖ διωμένει. Πρὶν δὲ ὁρῶν 
τὸς πολεμίδς, εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ ςρώτευμωαω.Ὠἁ ΘΟ’ 

"Ἐπεὶ δὲ προεληλύθεισαν ὡς εἴκοσι ςαδίες, ἤρχοντο ἤδη τὸ 
τῶν πολεμίων ςράτευμα ἀντιπροσιὸν παρορῶν. Ὥς δ᾽ ἐν τῷ. 
χαταφανεῖ πᾶντες ἀλλήλοις ἐγένοντο, “ καὶ ἔγνωσοων οἱ πολέμιοι 
πολὺ ἑχατέρωθεν ὑπερφαλαγγᾶντες, ςήσαντες τὴν ἑαυτῶν φά- 

406 ραϊΐο : Θαυϊ ἐδριπιοηξῖ5 ἐγοηίίυπη, οἱ ρϑοίοχιπι, δὲ Ἰαΐθυιιπι δου ῖβ πιμηῖεὶ 
ἐταπέ : ο᾽υϑάθπι σαπουῖβ ἱϑριπηθηΐα Θα 1115 ομ) δ ἰοταογα τηπηϊοραηΐ. [Ιπ 
ἢος διυιΐοπι ἀμππηίαχαΐί ὑπὸ Ογτὶ ἃ τεϊᾳιὶς αἰ γοραηΐ ἅγτηα, χιδαά το] ηθα 
οοἴογα αυτθὸ {Π|Π|ὰ ογαηΐ : αἵ ΟὙΤΙ ἀγπιᾶ Ἰῃηβίαν ΒΡ ΘΟΙ τοβρ πα οθαπί, οϑβί- 
εδασδπη σΟηβοθη τ οριμηι, ἃς 5Ό 50 αἱ Γοβρισογοὶ χυὰ ὈΘ ΘΟίασιι5. ϑββοῖ, 
τοπῖεπι ἀθχίγυπι ᾿πβοηϊ : οἱ 1116, Θβαμυθπλαγ, αἰΐ, ἴθ, τα χίμηθ Ταρογ, Τιιηὶ 
Ῥγορτϑάϊ ςορὶῖ. ΟἸΠγγβαηϊᾷ δαυϊατα ργϑοίδοίο οαπὶ δαυϊ θυ, ἀδχίγασα ἢ 
᾿Αγαβατηθᾷ εἰπὶ ρραοβίγι θυ. οΟρ115 ἰαΐα5 ᾿οοναπι ΟΡ ΪηΘπεθιι5. Ῥυεθοθρὶς 
οεἴαπι οἰ δα 5ιρτιπη γαβρὶςογεπί, οἱ ἑβεα88}} σγααι Βοαπθγθπίῃγ : ουδί ἈΠ ΘΠ, 
εἴ βίρῃαπι δαυλα δυγοα 'ῃ Παβίβ ΒΕ] τὶ οχίοηβα Εἰ ποθ βἰρπιὰ πος ἃ 
τόρ Ῥεγβαγυγα δάδις τοι ποίμγ. Ῥχίαβ νογὸ χψιὰπν ᾽π Πποβίϊαμη σΟΠϑθΘοία πη 
νρηϊτοηΐ, ἰογ δχογοίϊίαπα αι! Θβοθ πο τοίροϊί. 
0] 5βἰδάϊα εἰτεϊζον νἱρίπιὶ ργοοθβϑίββοηΐ, μοβίϊαμι οορίαβ δἀνεπίαπίθϑ ςοη- 

{γᾶ 56. ἴϑτπι ΠΘΥΠ ΓΘ σοορογαηί. Οἴπηαυο 7απὶ 56 τηυϊὸ σοπϑρίςεγθηΐ, οἱ μο5- 
[65 αηἰπια  νογεββοηΐ ᾿ρβογαπ ἰοηρὶὺ5 φμᾶηι Ῥογϑαγιηι ΡΠ δ]δηρπ 80 υἱγᾷαιιθ 
Ῥαγίθ ΘΧΡΟΥΓ οἱ πη 6586, ΒΔ ΠῈ Ὁ] ΞΕ {|85θηΐ ΡΠ] ΔηρΈΠη, (η6 6 Θηΐηὶ 816 

Βίώρ].. οἱ Εἰοη. δοῦλο δϑέ : ἰῃ δ}}19 βου ἱίαν, 
ἐπεὶ δὲ προςεληλύθεισαν. Νῖδ. ΒΟΑ]. 510 [ογὰ 
ἀὐά!ὰ φᾳυδάδηῃ νοου]ὰ Ἰοουτ γοργβθηΐαδί, 
ἐπεὶ δὲ ἤδη προςεληλύθεισαν. 

ἃ Καὶ ἔγνωσαν] Τιοριαγ οἱ ἐγνώσθησαν, 

8. Οἱ δὲ ἵπποι, ὅκ6.1 Ὑ᾽Δ6 Ρ. 330, ἡ, ἃ, 
Ὁ ἮΝν δ᾽ αὐτῷ τὸ, ὅς6.] ῬεγΒῖ8 τεξα]6 Πος 
βιξηῦτη : ἐὰ συοαια Νοβίου ἰὴ γθθι5 ΟΥὙγὶ 
χαϊποτίβ, σὰ ἤἥποτη "10, 1, εχρεὰ. ρ. 100, 
Καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾷν ἔφασαν, ἀετόν τινα 
χρυσῶν ἐπὶ πέλτης, ἐπὶ ξύλυ ἀνατεταμένον. Ὑἱὰς 
5.19 ἴῃ γο66 ξυςὸν Ῥ᾿ιϊοοὶ. ἴῃ Ἡετοῖ- 
οἶα, ὁ. ἀ6 ὙΒοπιϊδίοοϊο, οἱ ᾧ, Ουωνί. 110. 
3, 6, 3,. Ὑοτίϑίτηι 6 τηΐῃὶ νἱάείαν, Ἐοχηὰ- 
πσϑ ἃ Ῥεγβὶβ Δα 1155 ἰὴ τα "ἰᾷ, βἰσηιτη ἀο- 
ν γἱιάς 7405. ἀ6 ΜΙ]. Άοτη. 10. 4. 

᾿ " “«.« ΄ ᾽ 

σ᾿ σε δὲ προοιληλύθεισαν͵λΖῪὨ ἮΙ. οαϊί, 

(αβία ϑίθρῃαπο. ϑ6ἀ τεοίὰ 86 μαθεΐ νυ!]- 
»αΐα Ἰοοίΐο ; πο ἱπιιβί(δία δϑί Ὠυ) υϑηλοαὶ 
γ ΓὉΪ γινώσκω οοηῃϑίχιοίίο. ΕἸΧΘΙΩρ] 400 
τηϊη 8 ῥγοΐδγδμῃ, ρυοῃὶ θθηΐ αγδχημηδί!ο0» 
τυτη οὐτῶ, ΝΟΒΙΘΥ ἴρ86, υἱ βεερὸ Δ] 1ὰ5, 
τὰ ἰηίγα ραυ]ὸ 5ἰγαῖ!! πποάο Ἰοαυιιγ, ἔπειτ 
δὰν χνῶσιν ἀπιςούμενοι. 
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λαγγῶ; (8 γάρ ἐςιν ἄλλως κυχλᾶσθαι,) ἀπέκωμητον εἰς κύχ’ 
λωσίιν, ὅπως ὥςπερ γάμμω ἑχκωτέρωθεν τὴν ἑωυτῶν τάξιν ποιή- 
σῶντες, πάντοθεν ἅμω μάχοιντο. Κῦρος δὲ ὁρῶν ταῦτα, ἐδέν 
τι μᾶλλον ἀφίξωτο, ἀλλ᾽ ὡςαύτως ἡγεῖτο. ἹΚατανοῶν δὲ ὡς 
πρόσω τὸν χωμπτῆρο ἑκατέρωθεν ἐποιήσαντο, περὶ ὃν χώμπτον- 
τες ἀνέτειγον τὼ χέρωτω, ᾿Εἰννοεῖς, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἔνθω τὴν 
ἐπικαμπὴν ποιδντοωι ; Πάνυ γε, ἔφη ὁ Χρυσάντας, καὶ ϑαυμάξω 
γε" πολὺ γάρ μοι δοχῦσιν ἀποσπᾷν τὸ χέρατα ἀπὸ τῆς ἑωυτῶν φά- 
λῶγγος. Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, χωὶ ἀπό γε τῆς ἡμετέρας. 
ΤΊ δὴ τῦτο ; Δηλονότι, ἔφη, Φφοξόμενοι μὴ, ἣν ἐγγὺς ἡμῶν γένη- 
ται τὸ κέρατω, τῆς φάλαγγος " ἔτι πρόσω ὅσης, ἐπιθώμεθω αὐὖ- 
τοῖς. ᾿ὕπειτοω, ἔφη ὁ Χρυσάντας, πῶς δυνήσοντωι ὠφελεῖν οἱ ἕτεροι; 
τὸς ἑτέρος, ὅτω πολὺ ἀπέχοντες ἀλλήλων, ᾿Αλλὼ δῆλον, ἔφη 
ὁ Κῦρος, ὅτι ἡνίκω ἂν γένηται τὼ κέρατα ἀναξαίνοντω ὃ κατ᾽ 
ἀντιπέρας τῶν πλαγίων τὸ ἡμετέρα ςρωτεύματος, φραφέντες ὡς 
εἰς φάλωαγγω ἅμα πάντοθεν ἡμῖν προςίωασιν, ὡς ἅμω πάντοθεν 
μαχόμενοι. Οὐχᾶν, ἔφη ὁ Χρυσάντας, εὖ σοι δοχὅσι βϑλεύεσ- 
θαι. Πρός γε ἃ ὁρῶσι" πρὸς ἣ γε ἃ ὄχ, ὁρῶσιν, ἔτι κάκιον, καὶ 
εἰ χατὼ κέρας προσήεσαν. ᾿Αλλὰὼ σὺ μὲν, ἔφη, ὦ ᾿Αρσάμα, 
ἡγῶ τῷ πεζῷ ἠρέμα, ὥςπερ ἐμὲ ὁρῶς" καὶ σὺ, ὦ Χρυσάντα, ἐν 

Οὐοαμηἄατο ᾿Ἰοθα) ἱπβοχογιὶ δάηι δα Ἰη ογοἸρ᾽θπμἀυπι ἴπ ππθάϊο Ποβίδιῃ, υΐ 
ἸηδίγΓαοίο ἈρΡΊΩΪΠ6 500 ἘΪΓΙΠΊ 6 ̓Π5[ΑΥ ΕΘ γρ σαπιπια, ὑπάϊαιιθ βίπιι αἰτηϊοᾶ- 
τοηῖ. Οις Οὐχ ἰἀπιοῖϑὶ νἱἀθγϑῖ, ΠἸΠ1]0 ἰδιηθη τηδρὶβ ἐξέμονο ἀθοθβϑὶξ, βϑι 
οοάθηι πηοάο ργῖθαῖ, Οὐὗτη δυΐοπι ἀηϊτηδάνεογίογοϊ, ργοουὶ αὖ ἐρδῖδ αἰτὶη- 
πο ἤοχαπι ἴον, αὰὸ σογηῖα Ποοίεηαο θχίθπαθθαηΐ, Απἰπιδάνονβ, ἱπαυΐέ, 
Ομιγϑαρία, ὈῚ ἠοδέοβ ἸηΠθχϊοηθηι ᾿ηβεςαδηϊς ἢ Ῥγουβὰβ, αἱ ΟΠγνβαηίΐαβ, 
αἴχαρ αὐδὸ ταῖγοῦ βαπὸ : σογηθα οπἱ πὶ, τπϑᾷ χιΐάθηι βοηϊθημᾶ, ἰοησὸ ἃ 5ιιᾶ 
ΡἢΠα]αηρο ἀρδίγαμπηξ. δὲς οδέ ργοίθοϊὸ, δἱὲ Ουγυβ, ἂο Ἰοη ρὲ οιϊατῃ ἃ ποιγᾶ. 
αὐν ἴὰ Ρ ΝΙΙἰγαπηι, αἰΐ, πιθπιπέ πὸ, 51 σούηπα ΠΟΡΪ5 ὈΥΟΡΙΟΓα βἰπί, ρἢμδἸδηρο 
Ργόοσι! δάϊπις γοπιοίᾷ, ἱπηρθίαμπα ἴῃ 605 μοί η5, κέ αυΐ ροϊογιηΐϊ ἀοὶηαθ, 
ἰηαυῖ ΟΠ υβαηΐαβ, [15 ἈΠῚ δα] απηρηΐο 6556, οἂπι ἴδπηὶ ἰοηρὸ ἃ 56 ἰπνίσοπι 
ἀρδίης ἢ Μαηϊοβίσπι δϑῖ, ἰπααὶϊς Οὐνταβ, ἔογθ υὐ αδὶ σογηπᾶ ὃ τορίοηθ ἰαΐοσυπι 
ΘΧΘΓΟΪΓ5. ΠΟΤῚ δἀβοθηάθηαο σοηβιογιηΐ, αιᾶδὶ ἴῃ ῬΠδΙαηρθτη σοηνοιϑὶ 
Ραγΐου οχ οπηηΐ ραγίθ Π05 δἀργοαϊαηΐαγ, βίπν ἀπάϊαπθ δά νουβὰπι ΠῸ5. ρυβ- 
πδίαν!. Ἑγρόμο 00], Ἰπαῦῖ ΟΠ γβδηΐδβ, γροιὸ ἤοο ΘΟΠΒΙ ΕΗ σαρο γα νἱἀθηίυγ ὃ 
Ἡρεῖδ, αὰ δὰ φιο αὐἀξὶποξ, ααϑε ργοβριοἰαπί, ἐπφμὶξ : δὰ δα νϑγὸ, φιδο πὸπ 
Ὀτγοβρίοἰπηΐ, οἰϊαπι μο) ὰβ δἰ δὲ οοπϑιείωμπέ, απὰπι 51 δάνθυβὶβ σου ἴθ 5. πο5 'π- 
ναθογοηΐ. 9.64 τι, Αὐβαχηα, ἰπαυϊ, μοαϊϊαίαμτη ααϊοιὸ ἀπιοῖίο, β᾽ουτὶ πιὸ »γα- 

ἃ Ἔτι πρόσω] [ἰὰ γεροδϑαϊπλιβ αἀπαοπῖὰ Ὁ Κατ᾽ ἀντιπέρας] βτἰδἰξαν δείϑτη καγαντι- 
Μϑιεὶ Βοάϊ. Βίερῃδπὶ οἱ Μυγεῖ. Ἑδπάθτη πέρας. Ἐπὶ δυΐεπι ἢθ6 ΘΧ βΘΠΘΓΕ τῶν διττον 
εἴϊαπι βουϊρίθγδπι 6χ δι 18 Οδρυὶο 5 ἃἀ- λογυμένων" ΟΪΒ5Β δἀάἀδβ Πρδὲ ἐξ ἐναντίας, 
ἔργε δχϑιηρ αν 9. Ῥυϊὺς ογαξ ἐπιπούσω, αυοά ἰηΐτα Ῥαυ]ὸ ΘΟσα τ. 



αἱ ον μι δῇ 

ΚΎΡΟΥ δωσε Ψ". 909 

ἴσῳ τότῳ τὸ ἱππικὸν ἔχων συμπαρέπϑ. Ἐγὼ δὲ ἄπειμι ἐκεῖσε 
ὅθεν μοι δοχεῖ κωιρὸς εἶνωι ἄρχεσ)γαι τῆς μάχης" ἅμα δὲ πα- 
ριὼν ἐπισχέψομωι ἕκαςο, πῶς ἡμῖν ἔχει. ᾿Ἐπειδὼν δὲ ἐκεῖ γέ- 
νωμῶι, ὅτων ἤδη ὁμᾶ προςιόντες ἀλλήλοις γιγνώμεθα, παιᾶνα 
ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐφέπεσ)θε. Ἡνίχα δ᾽ ἂν ἡμεῖς ἐγχειρῶμεν 
τοῖς πολεμίοις, οἰσϑήσεσ)ϑε μὲν. (6 γὼρ, οἴμωι, ὀλίγος “όρυ- 
ξΦος ἔφα!) ὁρμήσεται δὲ τηνικαῦτω ᾿Αςραδάτης ἤδη σὺν τοῖς 
ἅρμασιν εἰς τὸς ἐνωντίδε᾽ ὅτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται" ὑμᾶς δὲ 
χρὴ ἕπεσθαι ἐχομένεος ὁτιμάλιξω τῶν ἁρμάτων" ὅτω γὰρ μά- 
λιςὰ τοῖς πολεμίοις τεταραγμένοις ἐπιπεσόμεθα. ἹἸΠαρέσομιαι 
δὲ κωὶ ἐγὼ, ἢ ἂν δύνωμαι τάχιςω διώκων τὸς ἄνδρας, ἣν οἱ “ϑεοὶ 
ἐθέλωσι. 

Ταῦτα εἰπὼν, " κωὶ σύνθημω παρεγγυήσας, ΖΕΙΥΣ ΣΏΤΗΡ 
ΚΑῚ ἩΓΈΜΩΝ, ἐπορεύετο. Μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων καὶ 
σφῶν Θωρωχοφόρων διωπορευόμενος, ὁπότε Ὁ με πα ταὶ τινος 
σῶν ἐν τωῖς τάξεσι, τοτὲ μὲν εἶπεν ἂν, ᾽Ὦ ἄνδρες, ὡς ἡδὺ ὑμῶν 
τὼ πρόξτωπω ϑεάώσασϑοι Τοτὲ δ᾽ αὖ ἐν ὄλλοις ἂν ἔλεξεν, ᾿Αρω 
ἐνγοεῖτε, ἄνδρες, ὅτι ὁ νῦν ἀγών ἐςιν ἃ μόνον περὶ τῆς τήμερον 
γίχης, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πρόσϑεν ἣν ἐνικήσατε, καὶ ὥερὶ πά- 
σῆς εὐδωιμονίως Ἂν ἄλλοις δὲ τπροςιὼν εἶπεν, Ὦ ἄνδρες, τὸ 
ἀπὸ τῦδε ἐδέν ποτε Θεὸς οἰτιατέον ἔτι ἔξω!" πωραωδεδώχασι γὼρ 
ἡμῖν πολλά τε χαὶ ἀγαθὰ χτήσασϑαι. ᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες. 

ἦγ6 νἱὰθβ : ἂο τὰ, ΟΠγυϑαηΐα, ῬαΥῚ οἴη μπῸς σύμ σΟρ 5 Θαμδβίγοβ ἀπ θ ἢ 5 
Βθαυϊοῦ. ἘΣΡῸ νογὸ Πΐπὸ ἀθθο, απᾶθ ταϊῃϊ σοπιπιοάτϊ νἱἀθίαγ ΟΥ̓ ῬΥΟ- 
ἴα : δὲ ἴση! ἴῃ {γαηβῖτα βίησι!α σοηβιάθγαθο, 40 ρϑοίο ΠΟΡῚ8 ἐβέα 86 
ηθοαπί. Πὰς υδ᾽ νεποῦο, οὔσῃ σΟΠΡΎΘΒΒΕΓῚ 18} ἸΠΐΘΙΓ ΠῸ5 ΘΥΠγ15, ρφραηα 
ΘΧΟΓΟΙΑΓ, ἃς νῸ5 5056. η1Π]|. υιαπ0. ἀπ θ η τ δηϊι5. οἴ ΠΟΒΕθι5. ὩΟΣ 
σΟΏΒΟΙΤΟΥΊ 5ἰτη5, Καοῖ δ υ08 5θητϊθίϊβ, (4 }Ρ06 ταπγ]τα5, Ορί ποὺ, παι οχὶριι- 
115 Τα 115 651) ἃς ἰυ τ ΑἸ Ὀγα ἴθ ουτη ΘΓ θῈ5 Ἰὴ Δαν αυβασοβ ἱπιρδίιπι ἔα οἰοί : 
5165 δηΐπι ᾿γ,51 5: ΠΑ ΌΙΓΟΣ : νῸ5 δυΐθη 5641 ρου ΘΙ ααὰπη τηαχὶ πὰ σοη- 
τίρτιοβ συστῖθυ5 : Ππᾶπι πος τηοάο ἴῃ ᾿οβίθβ θ᾽ ασϊ πη ὰπι ρουαγθαΐοβ ἱποι ἀθηλβ. 
Ἄδεγο οἰἴδπι ἴρ56, οἱ χυᾶτη οΟἸοΥ τὸ μοίθτο, 4115 νοϊθηξθ8, Θ05 ρΘυβθηθδιν. 
Ἦος Ἰοαυυία5, εἂπι (οββογαπι πηι ξαγοηι πδης ἀοαϊ55ει, ΟΡΙ ΤΈΒ 5ΕΕ.- 

ΥΑΤΟΕ ἘΤ ὈΥΧ, ῥγοργοββιιβ οδί. Οὐμηιθ ἰηίου οἴσγαβ. οἱ Ἰουϊσαΐος 
“γε ταν ὉΟΙ65 ΔΙ105 ΘΟΓῸΠῚ (1 ἴῃ ΟΥΑΙ 115 ογαηΐ αἀδβρίοογοί, αἰθραὶ 

πὶ ἰυσυηάτπ) 6βί, ὙἹΣΊ, νΘβίγοβ πίθου! νυ Μοάὸ δριά 8]105 
ἀϊοθθαί, Ἀπ Ἰτ Πρ 5, υἱγῖ, σουίαυηθη πὶ ργοροδίζμιη 6586 ποη 50] πὶ ἀθ 
ἰιοδϊογπᾶ νἱοίοτβ, 5οα εἰΐατη εἰς δᾶ χιᾶπὶ ρυϊὰβ ΟΕ Πιι διῖ5, οἱ ἀ6 (δ! οἰταΐθ 
απΐνονβᾶ ἢ Αρυὰ 8]105 ἀυΐοτη ργοσθάθηϑ αἰοθαΐ, Πεΐησθρ5 πυπάμπδγη αἱ] ΠΟ Ὶ5 
ΘΟΟΙ 58 611 Θγαηί, ΠΟΙ] Π!ΟΠ65 : πάχη μου] αἴθηι σοη  ββῦσο τημἱα οἵ ορτορῖα 
ποῦ ]9 αὐσυίγοηθί!. ΑἹ Πο5, τη] το 5. (ΟΥΕἸΟῚ ποβπιθί σϑγαπιι5. Βα ΓΒὴ δ Ἀ]105 

ἢ Καὶ σήνθημα. ὅκο.} Ψιτάρ τ. Ἰ65, γυοί.. ἃ. 



840 ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 
ἀγαθοὶ γενωμεθα. ἹΚατ᾽ ἄλλες δ᾽ αὖ τοιάδε, Ὦ ἄνδρες, εἰς 
σίνα ποτ᾽ ἂν χαλλίονω ἔρανον ἀλλήλες παρωκχοϊλέσαιμεν, ἢ 
εἰς τόνδε, Νῦν γὼρ ἔξεςιν ἀγαθοῖς ἀνδράσι γενομένοις πολλὰ 
χὠγαθὰ ἀλλήλοις εἰςενεγχεῖν. Κατ᾽ ἄλλες δ᾽ αὖ, ᾿πίςασθε 
μὲν, οἴμαι, ὦ ἄνδρες, ὅτι νῦν ἀθλα πρόκειται τοῖς νιχῶσι μὲν, 
διώκειν, παίειν, κατακαίνειν, ἀγωθὼ ἔχειν. χωλὼ ἀκόειν, ἔλευ- 
θέροις εἶνωι, ἄρχειν" τοῖς δὲ κωκοῖς δηλονότι τἀναντίο, τότων. 
Ὅςτις ὧν ἑωυτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμ μωχέσθω" ἐγὼ γὼρ ἐδὲν χα- 
κὸν, ἐδ᾽ αἰσχρὸν ἑχὼν εἶνωι! " προςήσομωι. ὋὍχότε δ᾽ αὖ γένοιτο 
κατά τινὰς τῶν πρόσθεν συμμαωχεσωμένων, εἶπεν ἂν, Ἰ]ρὸς δὲ 
ὑμᾶς τί δεῖ λέγειν, ὦ ἄνδρες , ἐπίξωσθε γὼρ οἵαν τε οἱ ἀγαθοὶ 
ἐν τοῖς μάχαις ἡμέρων ἄγεσι, καὶ οἵαν οἱ κωκοί. 
Ὡς δὲ ἀπιὼν χκατὼ ᾿Αςρωδάτην ἐγένετο, ἔξη᾽ καὶ ἁ ᾿Αςρα- 

δάτης τωραδὸς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίως προςῆλθεν αὐτῷ" προςέ- 
δρωμον δὲ χαὶ οἱ ἄλλο, τῶν ὥλησίον τετωγμένων χαὶ πεζῶν 
κοὶ ἁρματηλοτῶν. Ὃὧ δ᾽ αὖ Κῦρος ἐν τοῖς παραγεγενημένοις 
ἔλεξε τοιάδε' Ὁ μὲν Θεὸς, ὦ ̓ Αςραδάτω, ὥςπερ σὺ ἠξίες, συ- 

νηξίωσέ σε καὶ τὸς σύν σο; πρωτοςάτας εἶναι τῶν συμμάχων" 
σὺ δὲ τῶτο μέμνησο, ὅτων δέῃ σε ἤδη ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Πέρσαι 
οἵ τε ϑεασόμενοι ὑμᾶς ἔσονται, κωὶ οἱ ἑψόμενοι ὑμῖν, χαὶ ἐχ 
ἐάσοντες ἐρήμδς ὑμᾶς ἀγωνίζεσϑαι. Καὶ ὁ ᾿Αξραδάτης εἶἷ- 

Πα} υϑπιοάϊ νϑιϊὶβ αὐξαξιιδ 68ὲ, Φ μαβηαηι ἃ Ομ πη Π65 Θρυΐαβ ᾿δυτογο 5. Αἰ }ὶ 
4]1ο5 ᾿μνιατθ Ῥοββθιλι5, απ δ πὰ5 ᾿ρ5ὰ5 Ὁ Ναϊῃ πιοάὸ ἔλουϊίαβ υοδὲδ 65ι, 
51 ΥἹΓῚ [ΟΥ68. 6556 ν ϊ αογ 8, τη οἱ ορτορία σοπιπιοάία ἴῃ νῸ5 τηυτιὸ σοη- 
[εγθηάϊ. Ἐιγβὺς 4]105, ΝΟ βτ 8, Ορί που, μ}}}1ἴ65, ργοροβιία [8 Πὶ 6586 Ὀ γε μὰ : 
νἹ ΠΟ ηΠθὰ5 αὐϊάθηη, υἱ μογβθαυδηΐαγ, ἰθυϊαπί, οοοϊάδηΐῖ, θοηα μοββιἀθδηίΐ, 
Ῥγεοἰαγὰ αἰαϊαηΐ, ΠθοΥ βἰηΐ, ρουθηΐ ; ᾿σηανὶβ δαΐθμη, 5 σοπίγασία βο  ἰσοί. 
υϊπαιιῖς ΘΓΡῸ βϑίρβαμι αἰ ΠἸρὶϊ, τηθοιπὶ ργ πὶ ἰμθαῖ : ἢδηι ΘρῸ ὨΪ}} ἰσπὰ- 
ν δ, ΠΙΒ1] ταγρ τα 115 νο θη δα ΐαηη. Βυγβὰὶβ ἈΌῚ δα αιοβάδπι δοοαβϑ185- 
86ΐ, 4] ργϑ ο βιρογίοῦὶ ἱπίθυ Πιἰββοπί, αἰθθαΐῖ, Α ἃ νοβ νογὸ, 1165, αὐϊὰ νϑι- 
15 ΟΡ 6βϑί ἢ πόβίῖβ οηΐπν υαΐθπι αἰδον οὐχὶ ἰογίθβ ἴῃ Ὀ ΓΦ 5. ἀρδηΐ, οἱ 
αι] 6 πη} ἰσηᾶνὶ. 
Ομ δυΐοιη αἰβοθάθηβ ααἀ ΑὈγαάδίδηι δοοδββιββαῖ, γ}βεϊεξ : οἱ Αθγαάαίθβ 

ἨΔ ΌΘἢΪ5. ̓ Π ΘΓΙΟΥΙ διγισος {γ 1115, Δ 11 Θὰ πὰ : οἱ 8}1} οἐϊαπι ΟΧ εἷβ, ψαΐϊ ῬΓῸΡΘ 
αὖ ἴρ8ο ἴῃ 8οῖδ ςο]]οσδίὶ οταῃΐ, ἐὰπὶ ρΘαϊΐθ5 ἐὰπὶ οασγααπη ἀρὶἑαίογοβ, αὐ διίπι 
δἀσυγγοθαηΐ. Ὠυγβὺβ ἀραα πο5, οὐπὶ ᾿δπὰ δα νθηϊββθηΐ, ἰὰ ἤᾶπο βθηϊθηϊίδηη 
αἰχὶς Ογτὰβ ; δι, Αργαάαίΐα, αποηπδαμηοα τη ἐὰ ρείθθα5, 6 ἰυβαιθ αἰρποβ 
ορηβαϊί, 4υἱ Βοοϊογιιη ἴῃ 86 ὈΥΪΠΙΪ βίδγθίὶβ : τὰ νουὸ ἤος Ἰηθιαϊπογῖβ, ΟΕ] 
͵άτα ΕΒ ρυϑ ϊαηάιιηι οὐ, Ῥαυβαβ Θ05 Γπζαγοβ (αἱ νῸ5 οἱ βρθοίδθαυηϊ δὲ βθαιθη- 
ἴπγ, ΠΟΘ. ΘΟΥ ΓΘ ηΐ, αὐ ἀ Χ.} 1ο ἀθβίιτας! αϊπηϊοοῖῖβ. Εἰ ΑΡγαάαΐθ5 αἱΐ, 

ἃ Προςήσομαι] ἴῃ ΜΙ δίο ΒΟΙ!. οἵ οὐϊε, ΕἾον. Ἰοσαηλ οοιωπηπίαηΐ. Υυϊκαίδτῃ ᾿σοξοηδα 
ἸθριΓ προήσομαι. ΕΠ βΒαηὰ [ΟΠ πο ἢθο γτοοίὸ σορίοσὶ Πρ τὶ ὈΥΘβί ἢ. 
ὙΠ] 0 ἔϑπῦ ἀπ Πδγατίοα, συὴπι νυ οτηθίας 
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σεν, ᾿Αλλὰ τὸ μὲν χωθ᾽ ἡμᾶς ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Κῦρε, ᾿χωλῶς 
ἔχειν" ἀλλὼ τὼ πλάγια λυπεῖ με," ὅτι τὸ μὲν τῶν πολεμίων 
χκέρατω ἰσχυρὼ ὁρῶ ἀνατεινόμενω καὶ ἅρμασι καὶ παντοδὰπῇ 
φρατσια" ἡμέτερον δ᾽ ἐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἀντιτέταχται ἢ ἅρματα" 
ὥςτ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, εἰ μὴ ἔλωχον τήνδε τὴν τάξιν, ἠσχυνόμην ἂν 
ἐνθώδε ὦν ὅτω πολύ μοι δοχῶ ἐν ἀσφωλεζάτῳ εἶναι. Καὶ ὁ 

'ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ζ.. ᾿ 

Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ τὼ παρά σοι χωλῶς ἔχει, ϑάῤῥει ὑπὲρ 
ἐχκείνων᾽ ἐγὼ γάρ σοι, σὺν “εοῖς, ἔρημω τῶν ϑολεμίων τὼ πλά- 
γιῶ ταῦτω ἀποδείξω. Καὶ σὺ μὴ Ὡρότερον ἔμξωλλε τοῖς πο- 
λεμίοις. " διωμωρτύρομωι, πρὶν ἂν φεύγοντας τότος, ὃς νῦν φΦο- 
ξῇ, ϑεάση᾽ (τοιαῦτω δ᾽ ἐμεγωληγόρει, μελλόσης τῆς μάχης 
χίγνεσϑαι ἄλλως δ᾽ ὶ μάλα μεγωλήγορος ἦν) ὅτων μέντοι 
τότος ἴδης φεύγοντας, ἐμέ τε ἤδη παρεῖναι νόμιζε, χωὶ ὅρμοω 
εἰς τὸς ἄνδρας" χαὶ σὺ γὼρ τότε τοῖς μῷῳ ἐναντίοις κακίςοις ἂν 
χρήσαιο, τοῖς δὲ μετὼ σαυτῷ, ἀρίςοις. ᾿Αλλ᾽ ἕως ἐςί σοι σ'χο- 
λὴ, ὦ ᾿Αξραδάτω, πάντως παρελάσας παρὼ τὼ σαυτῷ ἅρμα- 
τῶ, πωροχάλει τὸς σύν σοι εἰς τὴν ἐμξολὴν, τῷ μὲν προφώπῳ 
χ' ῤῥύνων, ταῖς δ᾽ ἐλπίσιν ἐπικεφίζων. ὋὍσως δὲ χράτιξοι 
“φανῆσῶε τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμωσι, Φιλονεικίαν αὐτοῖς ἔμξαλλε᾽ 

Εαυϊάσι τὸ5 ἠοβίζγαϑ, ὕυσθ, γθοίθ 56. πᾶθθυθ δχιβίιπιο : ὑϑγῃ Ἰαΐθυα πι6 
50 1οἰζαχα μαθοηΐ, φυὸὰ Ποβίϊαπι σογπδ ν᾽ ἄθο ρουσὶσὶ ἄγτηδ ἔστη ΡΙΟρίου εἰμ"- 
ΓΒ, [ᾺΠῚ ὈΓΤΟΡΊΟΙ ΟΠΊΠΪΒ σΘΠΘΥΙΒ ΘΟΡΙΔ5 ; [15 διιέθη ΠΠ1}] Ὡ05 ΟρΡροβαίϊπηιβ αἰϊαα. 
αυᾶτη ΘΕΓΓΙΒ: ΠΟΔΡΓΟΡίου π|6 βαηθ, ΠΪ51 5016 Ἰοσὰ5 ἢϊς τ Ὡ] ΟΡ ἰρΙββοί, 6]115 
Ρυάοτοῖ ; αἀθὸ ταϊηΐ ρ]απὸ {υ|5βπηθ ἤΐο 6586 νἱάθου. ΕΠ Ογχιβ, δ᾽ γοβ 
ἀρὰ (ε τοοϊὸ παρϑηΐ, ᾿παυϊῖ, ὈΟΏΟ 515 ἀπῖπιο αποαὰ 1105 δά τπθί : Πδλ ΘΡῸ, 
ἀθίϊπι ορο, {Π0Ὸ1 ραΐδπη ἤδος ἢοβίϊαπη ἰαΐθγα ππάαρο. “Γέαιιο οβρίθβίου, μὸ 
ὈΥὰπ ἅπ Ποβίοθϑ ἱπηροίαπη ἰαοΐα5, ατιὰτη ΠῸ5 ἴρ805, αιιο5 τηοαὸ πιρίιῖ5, {πρῸ ΓΘ 
ΟΡΓΏΔ5 : (Πυ] υ5π|06] δυΐοπι σοῦθα (ὐγτιβ τπαρηϊΠοὺ ᾿αοίαραί, Ἰηδ᾽ πο ρυρπᾶ : 
οὗπη σδοίθγοασαΐ ποὺ δαπιοάὰπι 1αοία απ τι5 65561) 101 νογὸ Γπρὶοηΐθβ ΠῸ5 
ΘΟΠΒΡΟΧΕΟΙΙΒ, ἔμηι δὲ ΤῺ6 Ἰὰπὶ ἀ6556 μιπαἴο, οἵ ᾿πηρϑίαπι ἰῃ Ποβίεβ ἴβοῖο : 
4αρρο ἴπηο δἀνθυβαυίοβ Ἰρτιᾶν 1551Π105, Θἵ [1105 [ὈΓ Β51Π105 ΘΧΡΘΓΙΘΙ 5. ΕΠ Π]21- 
νοσὸ ἄυπὶ δὶ ναςαΐ, Αγαάαία, Εἰἰγγιιϑ ἰπο5 τα ᾿γεθίθγνθοίιιβ, σομογίαγε 
[05 δἀ ᾿πηρΓΟββιοηθη ἐπ ἤοβέο8 ξαοϊοηείαηι, ἃς ραγίπι οἷς ν]ζ ΔΠΙ τη 05 δε]- 
εἰτο, ραγεπη 5ρ6 5ιιθθναίΐο. Αἰαιιθ υἱὲ ᾿Υϑοβίδ ΠΕ Ι55100}1 ΠΏΣ 1η1, (Ὁ δυιηΐ 1. 

ηιιὴ, 8ὲ ἡυεϊὰ γε8 {ἰδὲ 86οὶι8 ἐαοϊεγ δ σρδϑεγΐ, « Ὅτι τὰ μὲν τῶν, ὅκς.] 816 γεοϊὸ φαϊίϊο- 
{μὰ τὰ οὐρᾷ αοοὶἴ586 {658} οοηγ. ἸῺ 56}- Π6Β «Π] ἃ, εἰ Ι͂η Μϑίο αὐΐριῃ ΒοάϊΪ. οἱ 

οὐϊεῖα. φαϊδαθάαπι 1 τὶ8 ροβί μὲν 5ἰαίϊ πὶ 
ΒΘΟΌΠΕΥ πλάγια" αοᾶ ἀοϊοηάαγη να Μὰ- 
χοία 5, οἱ ἕατα Κίθρμδηυ5 φαὰτ Του ηοα- 
Υἱας τηἰϊηὔ8 Ῥγοδατγαμηί, 
Ὁ διαμαρτύρομαι] Ἠαδιὰ Δ]Ἰδηυτη, ορίπου, 

οὐἱέ, ἔμφασιν Ἠυ7Ὲ8. γΟΥΌὶ, ἃ Β(Θρ απο 516 
ονοϊ τη, ποία; Τπἰεγροσὶ ῖ5 υοϊεὶ [651- 
διι5 ἀετιινίῖο: Ῥρηυνὺ αὐ ϑὲ 9. {οο!ἴϑιι" 

(οηἰάτη Ῥαυ]ηδηη, 1 ΤΊ. ν. 21. ἀρὰ ΄υὰ- 
ἄγαγο υἱάοίυν ἰδίᾳ νοὶ 1118. ΧΡ] οαίίο : 
ὨΆΤΩ 56 ΟΓΣ δίας πη 10] δὰ τηθηίϊο. 

Ο Φανῆσθε] Ἰϊὰ ἴῃ οἸλ θυ, 4105 Υἱάϊ, 
1ἰῦγ15 βουϊθιίαν. πο νογὸ Τογίο αἄβθη- 
(ΟΥ̓, 481 ν6} φανεῖσθε Ῥ6Υ αἰρΙ ΠΟΙ Ίτη οἷγ- 
οὐσηΠ! οχότα βου θοπάασα ραϊαῖ, αὖ 51 Ὁ Γασατὶ 
2, γηρα, ὁανσίπιαι. εἴ, εἴταιυ; γ6] φήνησθε, “ρὸ» 
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χαὶ γὼρ, εὖ Ἰσίϑι, ἣν τάδε γένηται, πάντες ἐρῦσι τολοιπὸν μιη- 
δὲν εἶναι χερδωλεώτερον ἀρετῆς. Ὃ μὲν δὴ ᾿Αξρωδάτης ἀνα- 
ζὰς παρήλαυνε, καὶ ταῦτα ἐποίει" ΡΨ. 
Ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος παριὼν, ὡς ἐγένετο πρὸς τῷ εὐωνύμῳ, ἔνθα 

Ὕἀσπας τὰς ἡμίσεις ὄχων ἦν τῶν Περσῶν ἱππέων, ὀνομάσας 
αὐτὸν, εἶπεν, ᾽'Ω Ὕ νάσπα, νῦν ὁρῷς ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίας" 
νῦν γὼρ, ἣν φθάσομεν τὸς πολεμίως κωταχτανόντες, ἐδεὶς ἡμῶν 
ἀποθανεῖται. Καὶ ὁ Ὕτςάσπας ἐπιγελάσας εἶπεν; ᾿Αλλὰ 
περὶ μὲν "τῶν ἐξ ἐναντίας ἡμῖν μελήσει" τὸς δ᾽ ἐκ πλαγίε σὺ 
ἄλλοις πρόςταξον, ὅπως μηδ᾽ ὅτοι σχολάζωσι. Καὶ ὁ Κῦρος 
εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐπί γε τότος ἐγὼ αὐτὸς ἀπέρχομαι. ᾿Αλλ᾽, ὦ 
Ὕςάσπα, τόδε μέμνησο" ὅτῳ ἂν ἡμῶν ὁ ϑεὸς νίχην διδῷ, ἤν τι 
τ μένη πολέμιον, πρὸς τὸ μωχόμενον ἀεὶ συμξάλλωμεν. 
Ταῦτα εἰπὼν προήει. »᾿ Ἐπεὶ δὲ χατὼ τὸ πλευρὸν προϊὼν ἐγίγ- 
νετο, χκωὶ κωτὼ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτη ἁρμάτων, τρὸς τῦτον 
ἔλεξεν, γὼ δὲ ἔρχομοω; ὑμῖν ἐπικορήσων" ἀλλ᾽ ὁπότων αἷο- 
ϑήσωε ἡμᾶς ἐπιτιθεμένος ἢ κατ᾽ ἄχρων, τότε καὶ ὑμεῖς πειρᾶσ- 
ὃς ἅμα διὼ τῶν πολεμίων ἐλούνειν" πολὺ γὼρ ἐν ἀσφαλεςέρῳ 
ἔσεσ'γε, ἔξω γενόμενοι, ἢ ἔνδον ἀπολομ(ξανόμενοι. ᾿Επεὶ δ᾽ αὖ 

οὐατῖθυ5, νἹἀΘΆΤΉΙΠΙ ; ὩΟ ΠιΠ] δ ΟΠ Θἣὶ 1ρ515 1} 1οἰΐο : ἤδη σουτὸ 5015, αἰοίυγῦ5 
ΟΠΊΏΘ65 ἀθΙησ6 05, 51 πος ἢαῖ, νἱγίαϊθ ΠῚ ἢ] 6556 ἐγαοίποβίαβ. [ΐδαι8 ΠΟ βΟΘη5Ὸ 
σαΓΓι ΡΥ ϑοίθυν δ θθαίιγ ΑὈγαάαΐαβ, οἱ πέος [δοϊθραΐ: 
Οὐδ διιΐθηυ ὈγΟρΥ ΘΙ Θη5, οὐπὶ δα ᾿δοναηι θογνθηϊί, αοἱ Η γβίαβραξ ογαΐ 

οὐ Θαυϊζαϊί5 ῬΘΥβῖοὶ ρατίο αἰτηϊ 18, Θο πογαϊμαΐαι σοι ρα] Ἰαΐο, αἷΐ, Ὑ 1465 
͵δηι, Ηγβίαβρα, τὰἃ αἰἰσημμε ΟΡυ5 ἴῃ γΘρὰ5 σοηβοθη 15 σϑ]οεϊαΐθ : ΠδΠὰ 51 
τηοάὸ ἀηϊονογίθηγις ποβίθβ Ἰῃου Ποιθ πο, ἤθη ποβίσμη μοῦ, Επ Ηνγο- 
ἴλ5ρ85 ΟΠ} χἶβιι αἰΐ, Εἰπτηνογὸ (6 115, αἱ Οχ δάνθυβο βηΐ, σγϑθ ΠΟ ουϊῦ: 
ἴα ἀυΐοπι ἀδ 1}}15, φαΐ βιηΐ ἂ Ἰαΐοτα, 8}Π|5 τιδηδαῖα ἀθουΐβ, υὲ ἡ 1] 51 πὶ ΟἹΟ5], 
Ἐδαυϊάεῃι αὐ Πο5, αἷὲ Ουσιιβ, ἰϑρ6 ρΡουρὸ. 'Γὰ ἰὰπηθῃ ἤοΟ Πηθηλ 6115, Η γϑίας- 
Ρᾶ:; ουϊοιηαιιρ ποϑιγίαπι ἐαγιαίοηι νἱοϊουϊατα ἄδιιβ σοΟββουϊξ, 51 αι Αἰ ϊοθὶ 
γεϊϊφιην 6Χ ᾿ιοβϊθιι5 τα ηΒου 1,5 ΘΙ ΡΣ οὐπὶ 115, 4} Ρα συ ηΐ, πη ητι5 ΘΟ Ὴ- 
Βογθηἠ5 6556. Ηἰς αἰοῖ5, ργσοσθάθθαί. Οὐπιααθ ργοργθαϊθπο δα ἰδίιιβ 
γϑηἶββαῖ, οἱ δα] ργφίδοϊαπι οὐγγιιαμ, 4] ἰδίῃϊο ογδηΐ, δίς δυηι Δα]οοιΐι5 6βί, 
Ἐυϊάδην νοὈἱβ ορογασα Ἰαἰτγιβ γΘηϊο : νῸ5 δ] 5Θηβου 5, μῸ5 δ ρΡᾶτγίοβ θχ- 
{γθηγα5 ἠοβέθηι Ἰανάθγθ, ἴα οἱ ἰρ5ὶ ρῈγ Ποβίθβ ππηὰ ΡΘΥΤΕΠΊΡΘΓΘ σΟΠ ΔΗ ΗΪ : 
ΠΔΠῚ ἐυ ἴογ65 πα] τὸ (αζαγὶ Θϑεϊβ, 51 οχίγα ργοσυϑϑϑὶ {θυ 5. απ τ 51 αὖ ἐϊδ ἴῃ 
Ἰγθα10 ᾿η ΘΟ ρα πη. οβίαιιδηι αὐΐθην ρογροηᾶο μοπὸ λανηιαηιαιστιϑ ν θυ, 

παροξυτόνως, υἴΐ΄ 811 διιθϊαμοίἑ γιι5 ἀογ, ῶ, Ετυϑῃ. Λοΐ. χὶ, ὃ, ---- οἱ ἐκ περιτομῆς, δἷ 

τηθα, Ῥϑυιιη) 8181], ἐφανόμην, ὁ, ἐτο" πηᾶθ Αροβίοϊιβ, δ]. 111. 7, 9. 
Βδ πηοΐ, ἐὰν φάνωμαι, ἡ, ηται, ἃς, Ὦ Κατ᾽ ἄκρων] ΜΕ, ΒοαΙ, κατ᾽ ἄκρον. Αἴ- 

8, Τῶν ἐξ ἐναντίας.) δι] ᾽ν οἰἴδχ πὰ ἀπ ἃ Ἰοσὶς Μαγεΐα5, Ὑυ]εδίαπη ΒΕ. Π 
νοῦ ἐξεναντίας, φιιὰ ὧδ γα υἱάθ «μια αἰχὶ- βου ΠΊγΆτὴ Ὑλτ αΐατη ΠΟΙ. 
ἘΠῚ Ὁ, 383, ποῖ, ο. ΞΝΆΠῚ τηοάο ἰσση ιν 
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παριὼν ἐγένετο ὄπισϑεν τῶν ἁρμωμαξῶν, ᾿Αρτωγέρσαν μεν καὶ 

Φαρνῦχον ἐχέλευσεν, ἔχοντας τήν τε τῶν πεξῶν χιλιοςὸὺν χαὶ 
σὴν τῶν ἱππέων, μένειν αὐτὸ. ᾿Ἐπειδὼν δὲ, ἔφη, αἰσ)άνησϑε 
ἐμᾷ ἐπιτιθεμένα τοῖς κατὼ τὸ δεξιὸν χέρας, τότε χωὶ ὑμεῖς τοῖς 

χαθ᾽ ὑμᾶς ἐπιχειρεῖτε᾽ μωχεῖστ)ε δ᾽, ἔφη, πρὸς " χέρας, ὥςπερ 

ἀσθενέςερον «ράτευμο, γίγνεται, φάλαγγα δ᾽ ἔχοντες, ὥςτερ 
ἰσχυρότεροι ἂν εἴητε. Καὶ εἰσὶ μὲν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν πολεμίων 

τεῖς οἱ ἔσχατοι πάντως δὲ πρόετε πρὸς αὐτὸς τὴν τῶν χα μή- 
τάξιν, καὶ εὖ ἴςε ὅτι κωὶ πρὶν μάχεσθαι γελοίος τὸς πολε- 

μίος ϑεάσεσθε. ΟἿ 
Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ταῦτω διαπραξάμενος, ἐπὶ τὸ δεξιὸν παρήει" 

ὁ δὲ Κροῖσος, νομίσας ἤδη ἐγγύτερον εἶναι τῶν πολεμίων τὴν 
φάλαγγα, σὸν ἣ αὐτὸς " ἐπορεύετο, ἢ τὼ ἐπανατεινόμενω τὼ 
χέρωτα, ἦρε τοῖς χέρωσι σημεῖον, (μηκέτι ἄνω πορεύεσθαι, ἀλλ᾽ ἐν 
τῇ χώρῳ ςεωφῆνωι. Ὡς δ᾽ ἔσησαν τἱάντες πρὸς τὸ τῷ Κύρο ςρά- 
σευμῶ ὁρῶντες, ἐσήμαινεν αὐτοῖς πορεύεσθαι πρὸς τὸς πολεμίος. 

ξ Καὶ ὅτω Ὡροςήεσων τρεῖς φάλαγγες ἐπὶ τὸ Κύρο ςράτευμοω" ἣ 

Ὀγδοοθρὶς, υὐ Αὐἰαρουβαβ εὐ ὕΠαγηοἤ 5, οὐ Ὠ}1}168. ρααϊθιι5. 80 τοιάδ πὰ 
ϑαυϊῖθυ5, θ᾽ άθπα ππᾶπογοηί. ἴΠ}0Ὶ νεγὸ, μα 01ΐ, τπ6 Δ πλ αν οσίθυ 5. 608, ααΪ 
αα ἀοχίγαμη σογηὰ 5αηΐ, ΔΟΥΓΙ, ἔπ οἴ 1051 νΟὉ]5 Ορροβιΐοβ ἱηνδαο: ρὺρ- 
ΠΑ Ϊἶ5 δυΐοτη, αἰΐ, δά νοι σογηὰ, 40 ἰοσο ἱμῃ ΘΟ! ΠΥ δὶ Θχοχγοῖζιϑ, οἵ 
Ῥμαϊδηρσοιη Πα ὈΘὈ1115,.υ1 ΠΓΠΉΙΟΥ 65 51{|5., ϑαηΐ οιϊαπ), τὶ ν] ἀο[15, Θαυϊίο5 05- 
τίσι Οἰτῖταϊ : δάνογββ ἤ05 ΟΠ ΠΪΠῸ σαι θἰοσιι ΟΓαΪΠ 65 ̓ πη γα 0, ἢθο ἀ0]- 
τρξ5 ἕοτ υἱ ὑτῖαβ Ποβίθϑ ΥἹἀ συ ]ο5. σΟπβρ οἰ αῖ 5, αιᾶτη ἸπδῊν15 ΘΟΉΒΘΓΑΙΪ8. 

Ἠΐ5 Ογτὺβ ρογαςῖ5, δὰ Ἰαΐι5 ἀδχίγηχτη 586 σοηθ τ : ΟΓΟῦβιιβ δυΐθιη χαΐτ5 
Ἰάπὰ ρῃδϊδηρθη, οὔπὶ αυδ, ᾿ρ56 ργοσθαθραΐ, ἃ ΠΟβΈθι5 ἀρ 6550 ργορ 5 αυὰπι 
11ὰ σογπσα ἀπὲ ργοΐθπἀθθαηΐαγ, 5ΙρΏ 1 Π) ΘΧΟΜΠ (10 σοΥπα τποπογθηΐαγ, ἢ 
ἰοηρὰπ 5υγβὰπη ργορτθάθι δηΐου, 564 60 58 ἰοὺ σομῃνουίογθηῖ, Οὐτϊηαιιδ 50}- 
5ἰβίθυθηϊξ Ὁπηθ8, οἱ ΟὟΤΙ οορίαβ ἱπίιθγθηίιγ, βρημη 115. ἀθηϊῖ, αὐ ᾿ῃ Ποβίθβ 
βογσοιθηί, Ηος τηοάο ἵγοβ ὑῃαϊαηρο5 αἀνουεὺβ Θχογοιαπι ΟνΥ! ἰθηἀθθδηΐ ξ, 

ἃ Κέρας, ὥςπερ, ὅζ6.}ὺ νυϊρξαία εδῇ ἰγδθς 
ἰφοίίο, ἀοοί5 τηοτ ὃ βυβρεοία. Βυάθι8, 
ἀθσίογο ϑίορμδηο, ῬγῸ ὥςπερ 5 δι ἀθῃ- 
ὄσσε σεηδοῦαΐς ᾧπερ. 4πᾶτη ἐπγὼ ἸΘο ΟΠ ΤΩ 
ἰῃϊογρτείεθ ροσίαιια ἐχργεββόγο. ϑίερμα- 
ΠῸ5 ρὲ αυἱάοστη Περγοῖ ; στοίθυὶ ῬτΟΥΒῖὶ5 
5:1οπξ οἀϊΐοτοβ. Ἐδοί ὃ, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, 16- 
Ξ8, 5ἱ ῬτΐῸ5 Πυἀ ὥςπερ Τη 165 ἴῃ ἧπερ. 816 

«Ἵγγίαπαι ΘΧρΡ. 110. 1, α. 6. οἱ δὲ ἀπροςἑόκητοί 

τέ ἐπεισπεσόντες καὶ φάλαγγι κατὰ κέρας, ἤπερ 
ἀσθενεςάτοις αὑτοῖς, ο. [ἄστη ο. 14. ἀτάκ- 
τως τε ἦν καὶ κατὰ κέρας, ἧπερ ἀσθενίςατον, ἐκ- 
βαίνεσιν ἐπικείσονται, ὅς. ΝιἰτηίγΏτη, ἴῃ γὸ- 
ἴοτο τη ρΠατίτπτιπη θΟνΐοΙ ογαΐ (ὨΠὶ 
τροϊὰ Τὰσ, αἰσοπονῖ9 πηίο πος ΟὈεργν αν) 

[.] 

ἴῃ ἰαϊθυ! 5 ἀ0 ΘΟΤ 85 .; οἵ ρθη Ρ818 εἴ 
ΔΌβρίο σὰ ογαΐ νἱοίοσϊδο, ροΐα 888. ΘΌΓμὰ 
αὐργοάϊ, Οὐ) οὐσὸ ἤθθο Νοϑίγὶ οἵ ΑΥὐγ ΔῊ] 
Ἰοοὰ ἰΓ6 7 56 51} ἈΠ ηἶα, ΘΔ ΘΠ ἀΔΙἸΟΩΐ Τὰ 8 ἢ 
5, ΟΡΊΠΟΥ͂, 581}5 οοηϑίαϊ χγαΐϊο, ΠισΟΙᾺ 
5 ἀαθιιηΐ 68, 415 τοχ βοαπαηίαν Ρ. 390. 
᾿ϊη. 14, οἱ 866. 

θ᾿; πορεύετο, ἣ τὰ, ὅ.0.] Ηαηο ἸΘο ΟΠ Θηὶ 
6Χ γοϊυβίο αιοάδτη ΘΧοιηρ Ὁ ΟΡΥ ΠΝ" 
αὐἀΐογ; «ιαχα οἵ Οδημογαυῖ Πἰθον γνϑία8, 
(βίο. ΒΘ ορθσηο, Παρ ραί, 8. ὁπληΐηο 
Ραγρη δά σοηβθον, ΥὙα]ρὸ ρου ογάτῃ ἰδ ρὶ- 
{1} ἐπορεύε ΤΌ, ἐπανατεινόπενα, ὅχο, οἱ ἐπορεύετο͵ 

" ᾽ 

5 ἐπιανατεινόμενα. 

Ν 
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μὲν μία, κωτὼ τὐρόςωπον᾽ τὼ δὲ δύο, ἡ μὲν χωτὼ τὸ δεξιὸν, ἣ δὲ 
χατὼ τὸ εὐώνυμον ὥςτε πολὺν φόξον παρεῖνωι πάσῃ τῇ Κύρε 
ςρωτιᾷ. Ὥςτερ γὼρ μικρὸν " πλινθίον ἐν μεγάλῳ τεθὲν, ὅτω 
χαὶ τὸ Κύρο ςράτευμοω πάντοθεν περιείχετο ὑπὸ τῶν πολεμίων 
χωὶ ἱππεῦσι, καὶ ὁπλίτωις, καὶ πελτοφόροις, καὶ τοξόταις, καὶ 
ἅρμασι, πλὴν ἐξόπισθεν. Ὅμως δὲ χωὶ ὁ Κῦρος ἐπεὶ παρήγ- 
γειλεν, ἐφράφησαν πάντες ἀντιπρόξωποι τοῖς πολεμίοις" καὶ ἦν 
μὲν παντωχόθεν πολλὴ σιγὴ ὑπὸ τ τὸ μέλλον ὀκνεῖν. γίχα 

οξε τῷ Κύρῳ χαιρὸς ἤδη. εἶνωι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπή- 
χησε δὲ πᾶς ὃ ςρωτός. Μετὰ δὲ τῦτο τῷ "Ενυωλίῳ τε 
ἅμα ἐπηλάλαξαν, κωὶ ἐξανίςατωι, ὁ Κῦρος, χαὶ εὐθὺς μὲν 
μετὼ τῶν ἱππέων λαξζὼν πλαγίες τὸς πολεμίος, ὁμόσε αὐτοῖς, 
τὴν ταχίςην συνεμίγνυεν᾽ οἱ δὲ πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι τωχὺ 
ἐφείποντο, χωὶ περιεπτύσσοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥςτε Ὡολὺ ἐπλεο- 
γέχτον. . Φάλαγγ! γὼρ χατὼ χέρως Ὡροςέξ αλλον' ὥςτε ταχὺ 
ἰσχυρὰ φυγὴ ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. 
Ὡς δ᾽ ἤσθετο ὁ ᾿Αρτωγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντω τὸν Κῦρον, ἐπΊ- 

τίθεται χωὶ αὐτὸς χατὼ τὼ εὐώνυμα, προεὶς τὼς χωμήλθς, ὥςπερ 
Κῦρος ἐκέλευσεν. Οὐ δὲ ἵπποι οὐτὼς ἐκ πάνυ πολλᾶ ἐκ ἐδέ- 

τη, 6χ δάνοίβο; οχ χγοίϊιεὶδ αἰΐθγα δ ἀθχίγυηι ἰδΐι5, δὰ ἰδοναπι ἃἰίογα : 
δαοὸ πὲ ἰοΐα5 ΟΥΤΙ ΘΧΘΓΟΪ 5 ΤΡ ἰῇ τηδίτι νουβαγθίασ. Νδηι βου Θχῖσαιις 
ἰαίογουϊαβ, πῃ ΠΡΟ ΟΟἸ]οοδίιι5, 5150 ΟΥτὶ οορῖθο οἰπροθαηίαν τππάϊαιιθ. ἃ} 
Πιοβίμιπι Θαυ!θυ5, οἱ σγαν 5 ἀγπηδίαγοθ ΤΠ] 05, οἱ ρα ζαϑέ15, δὲ βαρ 7115, οἱ 
σαγγθι15, οχίτασαὰπι ἃ ογρο. θὰ 00] ἰαῖηθη Οὐυτὰβ ᾿ἱπηρογανὶζ, ΟΠ ΠΘ5 ΟΥῸ 
ἀἄνουβο ἴῃ Ποβίθβ 56 σοπνουίθγιηΐ : οἵ ογδΐ δἰ ΠΡ 6 5:16} Ππ1Π} ̓ ΥδῈ [αὶ 
ουοπεϊα ἰοΥυτηϊάϊηθ, (ὐὐπι ἀπΐθην Ονὐτο 78ΠῚ [ΘΠ ρι15 6556 ν᾽ ἀθυθίασ, ρϑθδηθπὶ 
ΘΧΟΥΒΙ15 δ΄, δἴ ΠΠΙνΘΥΒι15 ΘΧΘΓΟΙ 5 5:Π}1} ᾿ηβοηαϊ, οίηάο Εηγαϊϊωρι αἰτὰ 
νΌ 06 σοποϊδιηαθαηΐ, οἱ Οὐγγιβ ΘυπὈΪζ, βίδα πα σαπὶ αι θε5 Ποβίθβ δι- 
Ε͵Θβϑας ΟΧ ΟὈΪ]Π]ιιΟ, 1 ΠῚ ὈΥΙ ἀπ} ΟΠ Οἷβ ΠΙΆ ΠΠ ΠῚ ΘΟΠΒΘΙΪ : Π ΘΠ Ἰ65 ἀπ ΘΠ 
ΘΕΠῚ 56 ΓΝ [15 ΟΥΑΙ ΠΡ 115 51115 ΘΙ θυ ΓΟ Υ Βα Ὀσθαποθαπίατν, δὲ ἀοδέϊδιδ Ὠϊης ἴσιο 
ἴπ46 οἰγουιηίαΠ ἀΘαηίαν, αἵ πα] γαηὶ μοίϊοτϊ, αιὰηι {Π|, Θββθηξ σοη 06, 
Νὰπι οπὶ Ρἢαΐδηρο ἴῃ ΟΟΥΠ ἱπιργοβϑίοπθηι ἰαοἰθραηΐ: ἀπ [ἀσίιμη οβῖ, τιξ 
σοἰουῖθυ νθἤθιηθηβ μοβίλιμι ἴσα ἤογοί. 

Αὐΐαρουβοβ αἱ Ογγὰπι Δι ΤῸ ΠῚ δ σγοββιιην Δ τηδ ἀν ουεῖί, οἱ ἴρ56 ἀεὶ 5ἰηΐσ- 
τγαηῖ Ἰαΐι5. ᾿οδϑέθϑ Ἰηνδα!ξ, ᾿ ΓΘ ἢ} 15515 σα 6 }15, ἀαθηιδἀμηοα μη Οὐτιιβ [π|556- 
ταῖ. Ἦοβ δαυϊ πηᾶρηο Δαπιοάππ) οχ ἱπίογνα!ο πο οχρθοίαθαηΐ, 56 411} σοη-. 

ἃ Πλινθίον) Αυἱὰ 51{ Ταοϊϊοῖδ, νοσδὉ. 
τ ἰΐ, ἱπάθχ ἀοοοὈϊί. 

Ὁ ᾿Ενυαλίῳ ἦτε, ὅτ ο.} Μονο ποίαρο Υοἷο- 
γα ἴῃ ΡΓΩ}115 τθοθρΐο, αιιὸ Νίαγεὶ βὰῦ ᾿μὶ- 
τἰαμα ῬαΡΩΘ 50] ηγηἷ8 σαν ἃ τη] ἴθ τι5 
οδηθθαίαγ. Υἱάθ Ρ. 139. ποῖ. ἃ. οἱ Νοϑβ- 
ἰγαμλ ᾿ἀναθ. α΄. ν. 157. εἰ ε΄. ». 205. 1)6 
Ἐπηαϊίο αὐάϊ ααῷ Βιϑείιι5 οχ Επιϑέαί᾽ 
οομηγηθηΐ. ἰη Ποην. ΤΥ τα : ᾿Ενυάλιος, ἐπὶ 

ϑετον ᾿Αρεως" παρὰ τὸ ἐνύω, τὸ φονεύω" ἢ παρὰ 
τὸ ἐναύω, τὸ φωνῶ. ᾽Ἀρης δὲ Ἐνυάλιος ἐπεκλήθη 
διὰ τὸ φονεῦσαι ᾿Ενυάλιον τὸν Θρᾷκα, μὴ ἐθελή- 
σαντα αὐτὸν ξενίσασθαι. "Τινὲς δὲ τὸν ᾽Δρην καὶ 
τὸν ᾿Ενυάλιον τὸν αὐτὸν εἶναι νομίζουσι" τινὲς δὲ 
ϑεοὺς διαφόρους εἶναι λέγουσι. Θυᾷ ἀδ τὸ ἰθσδ 
Ἰομῃ5. Παϊῖο. Ἀπῖᾳ. Βοια, ἢ, 2, ς. 48, εἴ 
«ἤγἸείοη]ι. εἶ. Υ, 456, 

ΙΝ  δδελω ὧν... . 



Ἢ 
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'χοντο, ἀλλ᾿ οἱ μὲν ἔχφρονες γιγνόμενοι ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλον- 
φο, οἱ δ᾽ ἐνέπιπτον ἀλλήλοις. " Τοιαῦτα γὰρ πάσχϑσιν οἱ 
ἵσσοι ὑπὸ χαμήλων. Ὁ δὲ ᾿Αρταγέρσης συντεταγμένος ἔχων 
σὸς μεθ᾿ ἑαυτῶ, ταραττομένοις ἐπέκειτο τεταγμένος" χαὶ τὰ 
ἅρματα δὲ τά τε κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐνέξαλλε. 
Καὶ πολλοὶ μὲν τὰ ἅρματω φεύγοντες ὑπὸ τῶν χατὰ κέρας 

ἀπέθνησκον, πολλοὶ δὲ τότος φεύγοντες, ὑπὸ τῶν ἀρ- 
ἰσχοντο. 

ψ ᾿Αφραδάτης δὲ ἐχέτι ἔμελλεν, ἀλλὰ ἰσχυρῆν ἄνα. 
ξδήσας, ᾿Ανδρες φίλοι, ἕπεσθέ μοι, ὃ ἐνίει, ἐδὲν φειδόμενος τῶν 
ἵππων, ἀλλὰ ἐξαιματῶν καταπολὺ τῷ κέντρῳ. 
δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται" χαὶ τὰ μὲν ἅρματα ἔφευγεν 
αὐτὸς εὐθὺς, τὰ μὲν χαὶ ἀνωλαξόντω τὸς “ παραξάτας, τὼ δὲ 
χαὶ ἀπολιπόντα. ὋὉὧ δὲ ᾿Αξραδάτης ἀντιχρὺ δι᾿ αὐτῶν εἰς τὴν 
τῶν Αἰγυπτίων φάλαγγα ἐμξάλλει᾽ συνειξέξαλον δὲ αὐτῷ 
καὶ οἱ ἐγγύτατα, τεταγμένοι. ἸΠολλαχόθι μὲν ἂν χαὶ ἄλλοθι 
δῆλον, ὡς ἐχ ἔσιν ἰσχυροτέρω φάλαγξ, ἢ ὅταν ἐκ Φίλων συμ- 
μάχων ἠθροισμένη ἦ, καὶ ἐν τότῳ δὲ ἐδήλωσεν. Οἱ μὲν γὼρ 

βίοσηδῇ [πρὶ εθδηΐ, 41} 5αϊτιι δ θγθ θδηίαγ, 4111 ᾿π 56 Ἰην σθη Πα θραηΐ. Ναπι 
βοῖθπε ϑαυῖβ5 (αἰὰ φωαάασηι ἃ σἈΠπ.6 115 δοοιάογθ, Αὐίαρθυβοϑ δυῖθ 5.105 ΟΥ- 
αἰπαίοβ γθύπθηβ, ρουζυγθαΐοβ ὑγροθαΐ Ἰηΐθρυβ οὐ θυ5: οἵ συ 118, 4] δα 
ἀοχίγαιῃ οἱ ᾿δονᾶπιὶ ογαηΐ, 5ΞίΓ] 1 Ποῖ. Ἐπ τα αυϊάθιι, οπὶ αἰ 1Ὲ5 
ἑασεγθηΐ, ἂρ 115 4ἋἹ σογηὰ αἰ οί 5θαυθθαπίι", βιυιπΐ ἐπί γθιη! 5. τ }{] αὐλὴ 
ἴιο5 {ιρεγοηΐ, ἃ συ] 115 ᾿πίθγο ρΙ ΘΔ ιν. , 

Επ ΑΡγαάαδίεβ παυὰ διωρ! Ἰὼβ ουπείαϊι5 6βΐ, 564 οἀπλ αἰζἃ νοῦσθ οἸδιηββθοί, 
ΘΟ ΠΉΪηΪ Πη6, 8ΤηΪοΪ, ΘΉ1105 ᾿πηπ 6 θαΐ 1η [μοβίθβ, οὰπι φιΐάδθηι 115 τη πιὸ 
Ῥατοοτεί, βοα ᾿ὰ βύτηυϊο ἐοἀογοί, αὐ τηυἱῖο βαηριΐηθ γεϑρογρογθηίυσ. Οὐπὶ 

. δος δεαπι σδδίοὶ οαστυαπι ἀρΊΓαἴογε5 δι ροσγιηΐ : οἵ ορροϑῖζὶ αυϊάθηιν οὐγτὰβ 
Πο5 βίδίϊπι {αρτοαηΐ, ματι γθοθριῖβ 411 6Χ οἷβ ραρῃαγθηΐ, ραγίϊπι γ}] οἱ 5, 
ἈΡτγαάαΐεβ δυΐθπι γοοίὰ ΡῈ} 605 'ῃ ρυρίογιπι ρῃδη]δηρθηι ἱπηρδίιπ ἴδοϊί : 
1 αυσαὰδ υπὰ οἰϊπὶ 60 ᾿ἰγγμθθαηΐ, αυἱ ργοχὶ πὸ οο]] σαί ογαηὶ. Εἰ αυϊάθιη 
οὐπι αἰϊαπάο βεορὸ ρδυβρίοιμαμ) 6ϑί, ΠῸΠ 6556. ἢν ϊογθι ΡΠ ΔΙ ΔηρΘη,, απἂτη 
4188 ΕΧ ΔΠΙ1ο15 σοΙη ΤΑ ΠΟ ι15 εβί οοἸ] θεῖα, ἰὰπ 114 Πος (ΘΠ ροΥδ τη 68- 
τατη ἐδοῖς ἄσς ρἠαΐαπα. ἾΝΆτη εἱ βοάα 65 ̓ρϑβίιιβ δἴ πῃ θηβοθ ρα ΟΡ 65 Θ᾽ υ56 6 πὶ 

ἁ Τοιαῦτα γὰρ, δὅκ0.} ὙΙά6 ατ125 ποίδγ!τηι15 οἱ, συνειςθάλλειν ἴῃ ἴος 'ρ80 ἰοοο, ]Ἰίδαμο 

Συνεξώρμησαν 

Ὁ. 314, πεσποη «Ἰΐαη. ἀκ «ἠπίπιαϊ. Ἰῖρ. 3. 
ο, ἤ. εἰ Ῥοΐψαη. Ἰἰδ, γἱϊ. ο. 6. 
Ὁ Ἐνίει, οὐδὲν, ὅς 5.1 Τοίυμ ἰιηο Ἰοουϊῃ 
τ’: ΝΘ Μ5, Βοάϊ. ἔπεσθε 
ἐνίει φειδόμενος τῶν ἵππων, ἀλλὰ ἰσχυρῶς 
ἐξαιμάττων τῷ κέντρῷ. Ιῃ φαΐ, Εἰοῖ. εἰο 
Ἰοσίξαγ οἱ ἀϊδιϊηυἱυτ: -------- ἐπεσθέ μοι, ἐνίει, 
ὑδὲν φειδόμενος, τὸν ἵππον, ἀλλὰ, ῷ.. Νο5 
ΑἸάσμι, δίορμδηυτ δὲ Του ποϊανίιτη βου 
βυϊηι5, Νξο βιβρθοίμτη 6586 ἀθθαί ἐνίει 
51π6 ἀιὐϊοδοίίΐοηα ροβίίυτη ; οὔτ δοάθδιη τὴὸ- 
ὅο γ}}5 υἱορ «ἰπη] οἱ αὐ ρα μ τιν Ζωβάλλειν 

Ὧδο οἵμη Οδιηθυδηῖο τῶν ἵππων, ἴῃ τοὺς ἵππος, 
66 οὐτὴ Κίορἤδηο ἴῃ τὸν ἵππον, ΤΩ ΔΨ ΘΥΪΠ,. 

Ο Παραθάτας) ἮϊοΞ5. 1. Ῥοϊϊυιι; παραιθβάτας 
γοραΐ; αιοᾶ φδοάδιῃ γϑοϊαϊί, δ: πον 
Ἡοηιεέτγιιδ, ψ'. γοὺ. 132. 

ἂν δ᾽ ἔθαν ἐν δίφροισι παραιθάται, ἡνίοχοί τε" 

ὉὈῚ 11} ἃ ϑε)ιοιδ, ἀϊοιπίαχ, οἱ ἐπὶ τῶν ἁρμά- 
τῶν συμπολεμῆντες" τυτίςι, κύριοι τῶν ἁρμάτων. 
Οοηβυϊο ογυά 15, ορίβο, Ὅχοη, «ἠγελεροῖ. 

“: το, Ὁ. 3, ο, 3 
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ἑταῖροί τε αὐτῷ χωὶ "ὁμοτράπεζοι συνειςέξ ὠλον" οἱ δὲ ἄλλοι 
ᾳ, αὶ ς Ω μ 7 - ΄ Ἀ .} 7 

ἡνίοχοι, ὡς εἶδον ὑπομένοντας πολλῷ ςίφει τὸς Αἰγυπτίδες, 
ἐξέχλινων χατὼ τῶ φεύγοντα ἅρματα, καὶ τότοις ἐφείποντο. 
Οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αξςραδάτην, ἢ μὲν ἐνέβαλον, ἅτε ἐ δυνωμένων 
"διωχωρῆσαι τῶν Αἰγυπτίων, (διὰ τὸ μένειν τὸς ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
αὐτῶν) τὸς μὲν ὀρθὸς τῇ ῥύμῃ τῇ τῶν ἵππων παίοντες ἀνετρέ- 
τοντο, τὸς δὲ πίπτοντας κωτηλόων, χωὶ αὐτὸς χωὶ ὅωλα καὶ 
ἵππος καὶ τροχός. Ὅτϑ δὲ ἐπιλάξοιτο τὼ δρέπανα, “άντα 
βίᾳ διεκόπτετο, χαὶ ὅπλω καὶ σώματο. Ἔν δὲ τῷ ἀδιηγήτῳ τέ- 
τῷ ταράχῳ, ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμότων ἐξωλλομένων τῶν 
σροχῶν, ἐκπίπτει ὁ ̓ Αςραδάτης, χωὶ ἄλλοι δὲ τῶν συνειςξ αλόν- 
των᾽ καὶ ὅτοι μὲν ἐνταῦθω, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι, κωτεχόπησων 
χαὶ ἀπέθωνον᾽ οἱ δὲ ἹΤέρσωι “ συνεπιτισπόμιενοι, ἢ μὲν ὁ ̓ Αξραδάτης 
ἐνέξωλε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ ἐπειςπεσόντες, τεταραγμένος 
ἐφόνευον" ἣ δὲ ἀπαθεῖς ἐγένοντο οἱ Αἰγύπτιοι, (πολλοὶ δὲ τοι 
ἦσαν) ἐχώρϑν ἐνωντίοι τοῖς Πέρσαις. 

Ἔνθα δὴ δεινὴ μάχη ἦν καὶ δοράτων χωὶ ξυςῶν χαὶ μαχαι- 
ρῶν' ἐπλεονέχτον μέντοι οἱ Αἰγύπτιοι χαὶ πλήθει καὶ τοῖς ὅπλο- 
'ς. Τά τε γὰρ δόρατο ἰσχυρά τε καὶ μαχρὼ, (ἃ ἔτι χαὶ νῦν 

ἀοβέθβ υπὰ οὐπὶ 'ρΡ50 5ιιπηΐ Δάργθϑ5ὶ : ἃ}11 αἰισῖσοο οπὶ νἱἀθγθης ργρίϊος 
ἈΡΊΩΪΠΘ ἄθηϑ0 ᾿πηρθίιπηι 5 [ἸΏ 6 γ6, ουγγ5 ΓρΊΘηΐ65 νουβὴβ ἀθῆθχογαηΐ, δὲ 1105 
ἰηβδοιτὶ βαπί. 1] νογὸ εἶγοα ΑὈγαάδίαμη θγδηΐ, ααὰ αυϊάθιη ἰγγαθγαμηΐ, 
αυϊὰ ἀύσνρα! ἀϊν δὶ σθάθυθ ποη ροϊθυδηΐ, (οτηηθι5 αἰ ΓΙ ατ16 510 Ιοσο πιδηθη- 
{105} δαθογιπι ἱπιρεία βίδηϊοβ ἱπη 6] 6 π4ο ονογίογυηΐϊ, σα ἀθηΐθβ σοπίπαθγαῃηζ, 
πθ0 ἴρβ805 ἑαπξαιριηιοαοὸ, 5ρ οἱ ἐρβογιηι ἀττπδ, οἱ θαποβ, εἱ γοῖΐαβ. Θιυϊααυϊά 
ἀαΐθπ ἴα] θ5. σου ρα 5θεηΐ, ἃ ἰοίαπι νἹοϊθηΐο οοποϊἀθθαῖιν ἱτηροία : βῖνθ 
ἉΓΙΊἢ, Θββθηΐ, βῖν6 σουροῦα. Δίαιθ ἴῃ πος ἱποηδΥΓΆ 1} ἐαμ θέα, τοῦ 5 Ῥγορ- 
ΤΟΥ τα ΠΡ Ϊ 65 ἀσοῦνοβ ΘΧβα τη θ0.5, σμεσ γι Θχο ας ΑἸ ταάαίοβ, αἴσεθ ΠΠογιιπὶ 
ΠῚ αἱ οὐπὶ 'ρ50 ἴῃ Ποβίοβ ἱπηροίιπι δοογαηΐ : οἱ δὶ αὐϊάθηη ῃὶς, οἤϊοῖο Πιποιὶ 
νἸγογαπὶ ἰογίαμη, υτεζπογδιι5 σΟὨΟἾδὶ Ἰητουογιπηΐ : αἵ ἦοδ ὑπὰ 5Βεοιτ! ῬοΊβδο, 
αἂπι 60 ἴοοο, αιοὸ ΑΡγαάαίΐοβ μοϑέοθηι εἰιπὶ 5115 Ἰηναβογαῖ, ᾿γΓῸ 5βθηΐ, ρουίαγ- 
θαΐοβ οοο!ἀθρθαηΐ : ᾳιυᾶ νϑγὸ ραγίθ οἰ ἷβ θχρογίεβ Γπογαπέ ρν ΡΕΙ, (οἱ ογὰπὲ 
[1 Ὠγ]1 Πιιπ6γ0) Γθοϊὰ ἰο πα θθαηΐ δά νογθὰβ ῬΟΥΒ88. 

ΤΌῚ τὰ αἴτοχ Ρυρηᾶ Παβιῖ5, 1 οι}15, σ᾽ δ 115 σοι ἐοθαίμν: οἱ ργραὶ 
88:8 [Δ ΠῚ ΠΕΠΊΘΙῸ ΠΠὰ ΠῚ ἈΓΠῚΪΒ 5 ΡΘΥΙΟΤῸ5 ογαηΐ. Εὐθηΐπι Παϑίδθ ἰρ515 θγαηξ 
ἄτης ἃς ἰοηρεο, (Πτιᾶ5 πιιηο οἰΐαπι σοβίδηξ) οἱ οἰ ν ροὶ τυ ὸ, ααὰπη ν6] Ἰοσῖσδ 

ἃ. Ὃμοτράπεζοι) ΗἨΐ γορὶθιι5. ἴῃ Ῥουὶο} 5 [ἰγΐ, 4105 υἱάϊ, οσληθβ, ΤΟ ΠοΙανὶ 8. 6Χ 
τηαχὶτηὃ ἢ46165 6556 οοπδιιονογιηΐ; 646 
[ογὰ ἀπ] δ γη 608 ἀοβεγθθαηΐῖ. ϑῖο Νοβίθυ 
110. 1. ἀναθ. Ρ. 157. πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν 
κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλέμενοι. 
ἘΠ᾿ οἰ αϑάσδῃηιν ᾿ἰῦ. Ρ. 159. πάντες οἵ παρ᾽ 
αὐτὸν φίλοι τ συντράπεζοι μαχόμενοι ἀτέθανον 
ὑπὲρ Κύρου. 

ἢ Αἰιανωρῆσπιῖ Πὴὰ ΜΙΝ, Βοήϊ. οἱ οὐπὶ 

το Βυάθηϑὶ δαΐεσγί διαχάσασθαι" φιοά ἰενΐ 
παπίαϊοπο ἰδοίδ, (βου θθ μά Ὡδρ διχά- 
σασθαι) ὮοΟ Ι060 ΓΒροπθη πὴ ΡΓῸ διαχωρῆ- 
σαι σοηβοί, 86 Π]}}}} τππίαπά υπι. 

Ο Συνεπισπόμενοι) Ιδοἰὰ 5ἰς οαϊξ, Ετοη. 
αἰἰθαθθ. ϑἴθρμαπαβ, θα ποϊανίαβ, ΑἸ τις 
οἱ ΜΗ. Βοβ)]). δα ῃΠθηΐ συνεπισπώμενρι. 
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ἔχϑσι) "αἵ τε ἀσπίδες πολὺ μᾶλλον τῶν ϑωρώκων χαὶ τῶν 
γέῤῥων καὶ ςέγϑοι τὼ σώματα, κωὶ πρὸς τὸ ὠθεΐσθωι συνεργά- 
ἕονται, πρὸς τοῖς ὥμοις ὅσαι. Συγκλείσαντες ὃν τὰς ἀστίδως 
ἐχώρον χωὶ θεν. Οἱ δὲ Πέρσαι ἐκ ἐδύναντο ἀντέχειν, ἅτε ἐν 
ἄχραις ταῖς χερσὶ τὸ γέῤῥω ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχά- 
δοντο παίοντες χωὶ πωιόμενοι, ἕως ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς ἐγένοντο. 
᾿Επεὶ μέντοι ἐνταῦθα ἦλθον, ἐποαίοντο αὖθις οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ 
τῶν ων" χωὶ οἱ ἐπὶ πᾶσι δὲ ἐκ εἴων φεύγειν ὅτε τὸς τοξό- 
τας, ὅτε τὸς ἀκοντιςς, ἀλλ᾽ ἀνατεταμένοι τὰς μωχρίρος 
ἠνάγχαξον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. Ἢν δὲ πολὺς μὲν ἀν- 
δρῶν φόνος, πολὺς δὲ χτύπος ὅπλων χωὶ βελῶν παντοδαπῶν, 
πολλὴ δὲ βοὴ; τῶν μὲν ἀνωχαλόντων ἀλλήλδς, τῶν δὲ αρακε- 
λευομένων, τῶν δὲ ϑεὸς ἐπιχωλϑμένων. ' 

Ἔν δὲ τότῳ Κῦρος διώχων τὸς χωθ’ ἑωυτὸν, παραγίνεται. 
Ὡς δὲ εἶδε τὸς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας ἐωςμμένες, ἤλγησέ τε, καὶ 
γνὸς ὅτι ἐδωμῶς ἂν ϑᾶττον σχοίη τὸς πολεμίας τῆς " εἰς τὸ 
τρόσθεν προόδο, ἢ εἰ εἰς τὸ ὄπισθεν περιελάσειεν αὐτῶν, πα- 
ρωγγείλας ἕπεσθαι τοῖς μεθ᾽ ἑαυτϑ, περιήλαυνεν εἰς τὸ ὄπιο- 
θεν" χοωὶ εἰσπεσόντες πωίεσιν ἀφορῶντας, κοὶ πολλοὺς χατα- 
χαίνοσιν. Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ὡς ἤσθοντο, ἐξόων τε ὅτι ὄπισθεν οἱ 

-» 

νοὶ βουΐα Ῥογβαγμηι υἱηιΐοα, τηᾶθὶ5 δἰ σογροίὰ ἰθσιηΐ, οἱ 8α μγορο᾽Ἰδηάπτη 
Δ] συ Δα] ππηθηίὶ δαίογιηΐ, Ππυτο 5 δαΐῖχὶ, (ΙΔ ΟὈΥΘ πὰ ΟΡ 615. ΘΟ βου 5 
Ῥγοσεαθθδηΐ, ας ργορο! ]οθαηί. Ῥοίβϑ νεγὸ δογῆι ἐπηροίμηϊ 5υιβί]Π γ 6 ὩΘῺ 
Ῥοΐεγαηΐ, αυρΡ6 4] τηδηΐθι15 ΘΧίγο 15 βουΐα ἰοπογθηΐ, 564 ρϑαἀθίθηςπι οθα6- 
Ὀαηΐ, οὗ οἱ αἴΐο8 ἴοΥἸγεηΐ 1051; οἵ ἐουΙγθηϊαγ, ἀ0Πη60 5110 πη ΟΠ] 85 58 σθοθρο- 
ταπί, ΑἹ δὸ οὐπη νεηϊββθηΐ, υἱοἰβϑίπι ὔσυρι]! 46 ταγγὶθτι8 (ουἸΘθδηΐαγ : οἱ 
ὉΪΠΠῚΪ ΟΠ ἶαπῈ ΠΘΟΊ6 βαριαγῖοβ. Πρύ6 δου] αίογοβ ἴυρογα βἰμθθαηΐ, 566 15 
Ἰηΐοπίαιῖβ σα 115 οἵ βαρτα5 οἵ 6]α θη ογὸ σοροθαπὶ. Εταΐ δυΐθπι ἱηρθηκ 
ΠΟΙ πι πὶ σεο 65, ̓ ΠΡΘΠ5 ΔΥΊΠΟΓΊΙΠῚ (ΘΙ ΟΥΤΩ 4116 ΟΠ 5 σΘΠΘΙῚΒ 5 ΓΘ Ρ 115, ἸΠΡΘΩΣ 
ψοσΘγαίο, 8}115 τηυταὸ 510] ἱποϊατηδπίθιιβ, 4}}15 σοπουίαῃτθιιβ, 8}115. ἀθὸς 
᾿πηρ]ογαπ θιι5. 

Τηϊοτοὰ ΟΥτιβ ᾿οϑέθ8 510] ορροβίίοβ ρειβθαιοηβ, αὐνεηϊ. Οὐπηαιε Ροιβας 
ἰοῦο ρυΐδοβ νἱάϊε, ἱπάο! υἱέ : οἱ δηϊπιαάνογίθηβ μὰ }]ἃ γαομθ οἰ 5 Ποβίοβ ἴη- 
ΠΙΒΟΤΙ Ῥο556, 110 πηϊη 5 ̓γορυθάθγοηίαν υἱτου 5, αυὰμη 81 δ θογιιηι (θγρα 
ΟἸγσαπινοπογϑίαν, ἱτηρογαΐ 115 4105 βθουπὶ Παροθαΐ, υἱἱ 58 βεαπογθηΐαν, οἵ δα 
ἔρβογαπε ἴΘΥΡΆ. οἸΓΟυ την ΘΠ] : Οὐη 616 ἰγτυ ββθηΐ ἀνθῦβοβ οδδαμπί, ἂς τη ]105 
Ρεστησηί, Θιυιοά οεὰπὶ ΕἸ ρυΡΙ 5θητίγοηΐ, Ποβίθβ ἢ [ΟΓΡῸ 6588 οἰδιηαθδηΐ, οἵ 

ἃ Αἴ τε ἀσπίδες, ὅςο.}1 Υἱάθς αι» ποίαγὶ- προςδὸν, εἰ μὴ εἰς τὸ, ὅδο. ἢία. οἀϊί. 
τῶὰϑ Ὁ. 310, ποοῃοη ἀνα, Ὁ. 1. Ρ. 160. αὉϊ εἰ εἰς τὸ, ὅζο, ΨΡΊοΥ. ἣ εἰς τὸ, ὅκο. φυϊθυ8 6Χ 
ἀθ Ἀἐεγρίοτνυμα βουί5 δαάστη [εγὰ ἰγαὰϊε ἀοργαγαίίϑ Ἰθοιοηἑ 18 οΥἰίαν ἰδία ἰα πάθῃ, 
Νοβίογ, ᾳυδιη βυρροάϊίαι Μ5. Βοά], [Ιῃ Βοο γογὸ 

Ὁ Ἑΐς τὸ πρόσθεν, ὅς.6.] 815 τοροβυίτηι9 Θχϑιηρ αὶ Ἰορίταν προρόδυ ΡΤῸ προύδν. αὶ 
πὐϊηοηΐίι ΜΑΙ Βοάϊ. ποοποὴ ϑίθρῃαμὶ, οὐγοῦ [2}15 65!, α18]65 ἀπίϑα ἢ, 2. θ, 88, 
Τ Δα ποῖαν"" οἐ ΜΌγρη. Ψυϊσὸ, εἰς τὸ πρόσθεν ὩοΟίΑνΊΤΗΙ8 

τ νὰ 

κι Ἀ 
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πολέμιοι, χκωὶ ἐξρέφοντο ἐν ταῖς πληγαῖς. Καὶ ἐνταῦθα δὴ Φύρ- 
δὴν ἐμάχοντο χαὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς. ἹΠεπτωχὼς δέ τις ὑπὸ τῷ 
Κύρο ἵππῳ, χωὶ πτωτόμενος παίει εἰς τὴν γαςέραω τῇ μωχαίρᾳ 
τὸν ἵσπον οὐτῶ᾽ ὁ δὲ ἵσπος πληγεὶς, σφαδάζων ἀποσείεται τὸν 
Κῦρον. " Ἔνθα δὴ ἔγνω ἄν τις ὅσο ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσθαι 
ἄρχοντα ὑπὸ τῶν ἀρχομένων. Ἑϊθὺς γὰρ ἀνεξόησάν τε πάν- 
τες, κουὶ Ὡροςπεσόντες ἢ ἐμά χοντο᾽ ἐώθον, ἐωθϑντο᾽ ἔπαιον, ἐπαί- 
οντο. Καταπηδήσος δέ τις ἀπὸ τῷ ἵππὸ τῶν τῷ Κύρε ὑπηρε- 
σῶν, ἀναξάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑωυτῷ ἵππον. Ὡς δὲ ἀνέξη ὁ 
Κῦρος, χατεῖδε πάντοθεν ἤδη ποιομένες τὸς Αἰγυπτίος" καὶ 
γὼρ Ὕςάσπας ἤδη παρῆν σὺν τοῖς Περσῶν ἱππεῦσι, καὶ Χρυ- 
σάντως. ᾿Αλλὼ τότος ἐμξαλεῖν μὲν ἐχέτι εἴω εἰς τὴν φάλαγ- 
γα τῶν Αἰγυπτίων, ἔξωθεν δὲ τοξεύειν χωὶ ἀχοντίξειν ἐχέλευεν. 
Ὡς δὲ ἐγένετο περιελαύνων παρὼ τὰς μηχανὰς, ἔδοξεν αὐτῷ ἀνα- 
φῆνω! ἐπὶ πύργον τινὰ χκατασχέψασθαι " εἴ πη χαὶ ἄλλο τι μέ- 
γοι τῶν πολεμίων χαὶ μάχοιτο. Ἐπεὶ δὲ ἀνέξζη, κατεῖδε με- 
ςὸν τὸ πεδίον ἵππων, ἀνθρώπων, ἁρμάτων" φευγόντων, διωκχόν- 

ΞΌΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

Ἰηῖοῦ ἰρβοὸς ἰοία5 56 νουίθθαηῖ, “ΤῸ νογὸ οἱ ρϑαϊίοβ οἵ βαυῖθβ ῥγοπηϊβοιδ 
ῬΓΘ Ια ραηῖαν. Εἰ αυϊάδηι, οἂπη βίο γ δαῦαπι ΟΥτὶ σθοϊαἶδβοί δὲ σοπουΐ- 
εατρίαν, ρἰαάϊο νϑηΐγοπὶ θα ἔδει : δῆσπ5. ἀυΐθπὶ βϑιιοῖι5, Ομ ρθ 65 ναυὶὸ 
)δοίατεῖ, Ογγαπ θχοιῖ, ΓΤ ι ρϑυβρίοθγθ ροϊαϊββοὶ 8]16 115, αμδητὶ 511 εθϑιϊ- 
τηδηάαπ, ΡΥ ΠΟΙ ρθη ἂ 510] 50} οἱῖ5 αἰΠρῚ, Νίδμη βίαϊιπη ην  υβὶ οἰ πηογοπὶ 
βΒιβι]ογιηΐ, ἱπηροζά αι ἰαοίο ραυρπαθδηΐ: ρΡο]]ορδηΐ, ρϑ Πϑθαπίων : ἐεγθθαπὶ, 
Του οθαπίυσ. (υϊάδῃι αὐΐθηη οχ ΟΥτὶ πλἰ π᾿ βίγῖβ οὗτη ὁΧ θάθο (ἀ651}|556ὲ, θα ΠῚ 
ἴῃ δαυαμῃ βιιαμη βυβία ἢ. Αἱ Ογτγὰβ δ] σοπβοθπάϊββοῖ, απάϊααθ ἴδῃ ξρυρ- 
τἴο5 οϑϑαϊ νἱαϊξ : πὰπὶ Η γείαβραβ οὐπὶ δαμϊταΐα ῬΟΓβάγαχα 18πὶ δάογαῖ, ἐξθηι- 
46 ΟΠ γυβαηίαβ. Ὑ᾽ γὴπι πο5 ἴῃ Δ ργρίϊογαμη ΡΠ δϊαηροπὶ ἀρ ΠὰΒ ̓ γΤΌΘ ΓΟ 
Ὠρη 5ινῖϊ, 5θα οχί τ ηβθοὶβ βαρ] 85 ἃς ἴ6]α ΘΙ ΘΓΘ ᾿ι55ι|:. Ῥοβίθδαθδμη διι- 
ἴθπι οἰγουπμηνθοῖιβ δα Π] ΟΠ Πα5 ρογνϑηϊῖ, νἸβΌτη δϑί οἱ συδηάαπὶ ἴῃ ἰΌΓΥ ΙΗ 
δάβοθηάογο, φαὺὸ οἰγοιπιβρίοοτοῖ, δὴ 8] Ἰοαδὶ 8116 φαοαιθ Ποβίϊαμη οορὶδθ 50Ὁ- 
βἰβίθγθηϊ ἃς. ργς Ἰαγοίασ, {Π{8ἀοθηάϊε, σαιαριπι γοίδείαση νἹϊτ βαι}5, πο- 
ΧΆ] η1θι15, Οὐ τ θ5 : {πρΊ ΘΓ 5, ΡΕΓΒΘα ΘΠ ΡῈ: νἹησ πη θ015, Βα σου θθης- 

ἃ Ἔνθα δὴ, δ.6.1] Οποβαηάεν ο. 1. ἀ6 6]1- 
ΒΘηἀο ᾿τῦρουῦ. Ὅντινα γὰρ ἄνθρωποι φιλᾶσιν 
αὐτομάτῳ διανοίας ἐμπτώσει, τότῳ ταχὺ μὲν ἐπι- 
τάττοντι πείθονται, λέγοντι δὲ ἐκ ἀπιςῦῶσιν, κινδυ- 
νεύοντι δὲ συναγωνίζονται. 

Ὁ ̓ Εμάχοντο" ἐώθων, ὃς 6.1 ΝΌΪΙ5 Ὠϊο ΡδΓ- 
Ἐ1 0} 15 σοραϊαίγ᾽8 δϑί ᾿σοὰϑ : ἀϊπηονοῖ Πα- 
ΓΌΠῚ τη Υ85, υἱἱ ᾿ηοἰξαίο μα παηζ τὰ ιγοσὶ 
δοοομμηοάαδίδιῃ (πα αἱ οταϊοηθτι. ἰτηὶ- 
118 δϑὲ γθυθογυτῃ δ᾽ ορδηΐία βίγ] οἱ οοἰοχὶ- 
ἴλ8, Π|ϑί. αταο. 10. 4. Ρ. 304. οἱ Ογαΐ. ἀε 
«ἤρεεὶ, ρας. 384. οαϊξ. Θέερ!ι. ὙἹάδ Τλίονας. 
Τιοηρῖη. ἀθ ϑυθδ)ῖην, ἃ. 19, 

ο Εἴ πη ἄλλο, ὅζ0:} ΑἸίατη Ἰδοί ΟΠ θπι, 
ἰοϑίο ϑίθρῃβῃο, δάξεγί ΟΔΙΠΘΥΑΥΪᾺΒ : ----- 
τα ἄλλοι μένοιεν τῶν πολεμίων. 4185 τοοίδ δῖ 
6586 ἀεοὈθθαΐ, οἰΐατῃ μάχοιτο τηυἱαη ἀγα ἴῃ 
μάχοιντο. ϑ6α τηϑ τη γυϊραΐδηι βουὶρίυγαπι 
τοίϊηογϑ, εἱ Βυ αυαΐγα μέρος, τάγμα, γΕ] ςίφος, 
τδηαιϑη ΚΒ ρΠ8 9 δὺϊ δχ ἢϊ8 ὕὑππι 
ΔΠ]αυοα, ἀαΐ ΔἸπἃ πΘυ τ .}5 ΘΠ ΘΥἿ8 ΠΟΠΊΘῺ, 
βἰ τη θυ βὲς ποδί ο ποτ Δ ΌΘΏ5, ΠΟᾺ τα] - 
ὑὰπμ 6888 βΒαθαϊαάϊοπάππι, βοά ροϊὴβ ΟΠ915- 
51π}, ῬαΐΑΊ. 
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σων᾿ χρατόντων, " χρατϑμένων" μένον δ᾽ ἐδωμᾶ ἐδὲν ἔτι ἠδύνατο 
κατιδεῖν, πλὴν τῶν «Αἰγυπτίων. Οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἠπορᾶντο, 
χύκλῳ πάντοθεν ποιησάμενοι, ὥςτε ὁρᾶσθαι τὼ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς 
ἀσπίσιν ἐκάθηντο χαὶ ἐποίεον μὲν ἐδὲν ἔτι, ἔπασχον δὲ πολλὰ 
χαὶ δεινά. 

᾿Αγασθεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτὸς. καὶ οἰχτείρων ὅτι ἀγαθοὶ ὄν- 
ὃρες ὄντες ἀπόλοιντο, ἀνεχώρισέ τε πάντας τὸς περιμαχομέ- 
νϑς, ἔχεσθαι ἐδένω ἔτι εἴα. Πέμπει δὲ πρὸς αὐτὸς χή- 
ρυχῶ, ἐρωτῶν πότερα βόλονται ἀπολέσθαι " πώντες ὑπὲρ τῶν 
προδεδωχότων αὐτὸς, ἢ σωθῆναι ἄνδρες ἀγαθοὶ δοκὄντες εἷναι. 
Οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο, Πῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σωθείημεν, ἄνδρες ἀγωθοὶ 
δοχῶντες εἶναι Ὁ δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν. Ὅτι ἡμεῖς ὑμᾶς ὁρῶ- 
μεν μόνας χαὶ μένοντας χωὶ μάχεσθωι ϑέλοντας. ᾿Αλλὼ τὰν- 
τεῦθεν, ἔφασαν οἱ Αἰγύπτιοι, τί καὶ χωλὸν ἂν ποιδντες σωθείημεν." 
Καὶ ὁ Κῦρος αὖ πρὸς τῶτο εἶπιεν, Ἐὶ τῶν τε συμμάχων μηδένω 

5: 64; ποβίϊμην υογὸ σορὶϊδ τιυδαθδηη ΔΠΊΡἢὼ5 ἃ] ἴᾶπη, απ 5 ὐ5ἰδίογεῖ, ρᾶτ- 
(επὶ σοηϑρίςοσ ροίογαϊ, ργϑίογ ἤυσγρίοβ. ΗΙ οὐχ βιμηπηαβ ἴῃ Δηριιδίϊα5 
δαὐἰάπιοτὶ σοηϑ:}} ρἱαπὸ ἵπορο5 οβϑβϑθηΐ, ὑπάϊαπθ δοΐο οἰγοι]ο, αἱ ἀγηλδ σοηϑρὶ- 
σογθηΐαγ, 5. έου οἰ ρ605 σοπβθάογιηΐ : οἵ (οι θρϑηῖ ἐἰ αὐ! άθπι ὨΪ81} Δ ρ] 15, 
τη νογὸ ρταν!άααθ ρεγρϑι!θ θαηίαΓ. 

ΟΥγὰβ θο5 δἀηϊγαΐιβ, οἵ ργδθ ΤΩ βου οογἀϊᾷ ἀοίθη5. ΥἹΓῸΒ ἰογίθ5 Ἱπίθυγθ, 
ΟΠΊΠ65, 4] ὑπαϊητθ αὐυογϑὰξ 608 αἰτηϊοαθδηΐ, μϑάθῃι γοΐευγο [55811) π60 ὉΠ 
Διηρ Ἰὼ αἱ ἐπ 608 ρυρπαγοῖ σοηςοδ58ι:. Μ|550 βἰϊαπι οαἀυσθαίουα, ἰῃΐουτο- 
ϑαν 605, υἱγὰπι ΟἸΏΠ65 Ἰπίου γα γε ]δηΐ Ῥγορίογ 605, ἃ σαΐθι5 γα 1 [α15- 
56ηϊΐ, 8η 5Ξογνασὶ δοημᾶ οὐχ εχ ᾿βΕϊ Πι 06, ν͵ΓῸ5 86 6556 ἴογίθβ.0 ἡ“ λῶως 1ΠΠ| 
τοβροπάογιηΐ, 00 ρᾷςοΐο Ροββί πιι5 6586 βαὶνὶ οὐπὶ οχἰβιππδοηθ δοπᾶ, νἱγῸ5 
ΠΟΒ ἔογίος οββῦ ΕΠ Ουτὰβ ἰἴογιπη, Οὐαϊα ὯΟ5, ἰΐ, νῸ5. βοἷοβ σοῃβρ ο  Π1115. 
«εΐ οἱ βιιβιβίδηϊ, οἱ αἰπηΐσαγ νϑ]ηΐ. υϊὰ νογῦ ἀοίποθρβ, πηι ΠΕ ΡΥΡΊΙ,, 
τροίὸ δα πη ἀσθηο 50 ΥνΥῦ ρΟββΙ Πη15 Ὁ Αα Ποο τιγϑὴπι Οὐντιβ, δ᾽ ὨΘΙΉΪΠΘ, 

ἃ Κρατυμένων" μένον δὲ, ἔς 6.] Η:60 651 Μϑ1ὶ 
Ὡ μος. “εϑκᾳ Ὠἶἷδὶ αθοά ΘΧὨθοαί ------ 
πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων. Αἴ γοοίὰδ, ΟΡΙΠΟΥ, 
1015 αὐτου! τη τό" αυδά 51 τοίη 8, 50Ὀ- 
αὐάϊοπάμχῃ οτὶΐ τάγμα, ςίφος, αἵ «Ἰϊἃ 15 
αὐἀῆηθ ποῆθπ. ΤΟΥ, δδοίθη ὙῸ]ρα(] 

κρατυμένων" τῶν μὲν πολεμίων, φευγόντων" 
τῶν δ᾽ ἑαυτῆ, κρατέντων᾽ κρατυμένων, ὅζο. ἰϑίδ 
νοτῦα τῶν μὲν πολεμίων, φευγόντων" τῶν δ᾽ 
ἑαυτῇ κρατάντων, τηὰπατϊη ᾿ηεγροίαίου 5. 58- 
ρἰπηῖ, 40] οἰατίδ πότ δἀΐογγ νο]]δῖ. Οἱ 
εἴπη ͵ᾶπι ἀπθῖαπι 6556 ροίογαΐ, αἰγὶ {πς6- 
τοηΐ, πὲγὶ γἱπσοτεπιῦ 001 απΐοτη ροβίογίοσο 
ἰοςο οί κρατυμένων, αυϊη μένον ἰορὶ ἀο- 
Ὀθαΐ, πόσο ἀπδιτανογέ, 4} ταθτοϊῃουϊ, 
ὅτι ἔδοξε τῷ Κύρῳ ἀναθῆναι ἐπὶ πύργον τινὰ 
κατασκέψασθαι εἴ πη καὶ ἄλλο τι μένοι τῶν πολε- 
ἴων, καὶ μάγοιτο. ΠΥ ΣΤ σύυοσαρ οἱ 

Ῥ)υείρίκιβ. μένον ἴῃ γοἰιϑε15. δου] Θχοηι- 
ῬΙαυῖθιι5. Ἰηνθηουηΐἃ, «οἢιυγοίιι ἀθηΐααο, 
βῖγ6 οοῃ]θοίιγα, βῖγο νϑίθυϊβ ἃ] ου) 5, 8Ὸ 
60 ΠΟῊ ΖΘ ΠΊΟΥΑΪ, ΘΧΘΙΏΪΔγ18 ποίου! αΐθ 
ἐγοίιβ, ἑοίατα ἤσηο Ἰθοὰπλ δἰ. θη πΔ}- 
ἄχ γἱάϊ, "πο γογὸ 40 115, σα βίδα γα 
βοεαιαηΐαγ, ΓΟ ρ ἢ Ϊ8. ἰὼ σης τηοά τη, 
Οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἡπορᾶῆντο, κυκλοποιησάμενοι, ὥςτε 
πάντοθεν δρᾶσθαι τὰ ὅπλα ὑπὸ, ὅς ο. ΠΟῊ Δ4561- 
ἰοῦ. Ἑαΐοηάιτῃ αι οϑί, 1511 αποῆϊιθ 
γηπίδί!οι: ΠΟΠΏΪὮ1) νου Μϑίαμι Βοά!. 
αυἱϊ ἀαΐ ἠπορῆντο, πάντοθεν κυκλοποιησά- 
μένοι, 

Ὁ Πάντες ὑπὲρ] δὰ τεϑιταϊπλὰ5 αἀγηοηϊία 
ΟΧΟΙΡ 715 αἰ αὐγίοίϊο Υἱϑὶ : αἀβε!ρα απ 0115 
ϑίορῃμδηο, Μαγείο, εἰ ῬΠΠΘΙ ΠΟ, ῬῬυϊδδ 
οΥγοΐ, πάντες ὑπὸ τῶν. ἅχτο 

“- 



΄ 

900 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

προδόντες σωθείητε, τά τε ὅπλο, ἡμῖν πωραδόντες, Φίλοι τε γενό- 
μένοι τοῖς αἱρομένοις ὑμῶς σῶσωι, ἐξὸν ἀπολέσαι. ᾿Αχόσαντες 
σαῦτοω ἐπήροντο, Ἢν δὲ γενώμεθα σοι Φίλοι, τί ἡμῖν ἀξιώσεις 
χρῆσθαι: ᾿Απεκρίνοτο ὁ Ἰζῦρος, Εὐὖ ποιεῖν χαὶ εὖ πάσχειν. ἜΖη- 
ρώτων πάλιν οἱ Αἰγύπτιοι, Τίνω εὐεργεσίων , Πρὸς τῦτο εἶτεεν ὃ 
Κῦρος, Μισθὸν ὑμῖν δοίην πιλείονω ἢ νῦν ἐλωμξάνετε, ὅσον ἂν 
χρόνον πόλεμος ἢ εἰρήνης δὲ γενομένης, τῷ βολομένῳ ὑμῶν μένειν 
παρ᾿ ἐμοὶ χώρων τε δώσω χωὶ πόλεις χωὶ γυνοῖκως καὶ οἰχέτας. 
᾿Αχόσαντες ταῦτα οἱ Αἰγύπτιοι, τὸ μὲν ἐπὶ Κροῖσον συστρατεύειν, 
ἀφελεῖν σφίσιν ἐδεήθησων᾽ (" τότῳ γὼρ μόνῳ συγγιγνώσχεσθα;, 
ἔφασαν) τὰ δ᾽ ἄλλα συνομολογήσαντες, ἔδοσων πίςιν χωὶ ἔλα- 
ζον. Καὶ οἱ Αἰγύπτιοί τε οἱ χατωμείνωντες τότε, ἔτι χαὶ νῦν 
βασιλεῖ πιςοὶ διωμένεσι' ἹΚῦρός τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωχε, τὰς 
μὲν ἄνω, αἱ ἔτι καὶ νῦν πόλεις Αἰγυωτίων χαλϑνται, Λάρισσάν 
τε χωὶ Κυλλήνην, παρὰ " Κύμην, πλησίον ϑωλάσσης, ἃς ἔτι 

1ηΠ4 1, ΒΟΟΙΟΥ ΠῚ ρΓΟαἰΐο, δα] ΐθιη σΟΠΒΘΟ ΔΙ ἢ, ΔΥπὰ Οἷλπ) ΠῸ}5 ἰγδαϊάθ- 
ΤΙΠ15, οἴ ΘΟΥΠῚ ΘΠΊΡΙΘΧῚ ἔΠιθυ {15 μη] οἰ [18 Π|. 4] νῸ5 ΘΟΉβοΥν 8 γ6 τηϑἰ πηΐ, οπι 
᾿τοθαΐ ἰηϊογίπιθσο Η]5. 11 δια !5, γαγϑὰπι ἱη θυγορδηΐ, Κ᾽ τμδῖὴ διηρίθχὶ 
[ΘΥΙΠγ115 Δ] οἰ, αἰιὰ5 Δ] ΓῈ5. αἴ ΠΟΡῚ5 νο 65 ἢ βοηβῇοϊα, γοβροηᾶῖε Ογ- 
Γ159 ΘΟΠΕΥΤΘ οἱ νἱο ββὶπι δοοῖροτα σοῖο. Ουςογθθδηΐ ᾿ζοσαμη πργρί, Θὰ 
βεηθβοῖα ἢ Αἀ ποὺ γιιβ, ϑι!ρομάϊιμῃι νοὈ 5, αἰἷΐ, 1110 τηδ]ιβ ἀθάθγο, αι 
ἡϊησ ΔΟΟΙρΙ 15, φιδηηάϊα Ὀ6 ]Παπὶ σογοίαν : ρᾶοα νογὸ [δοεϊᾶ, ουϊοπηαιθ νθ5- 
{γῦπῃ τηθοσπι τηδῆθγα 1 ιογΐ, δὶ δὲ ἀργοϑ, οἴ ορρία, εἰ ἀΧΟγθ5, οἱ ἰϑηγυΐος 
᾿ἀοπάθο. Ηΐδβ δια 5 ογανογαηΐ Ζσνρί, λοο πππρι Θχοϊρογθίαν, πὸ δάνοι- 
δ ΟΥ̓ΟΘΒΙΙΠῚ ΟἸΠῚ 60 τ} αγθηΐ : (ασαῖρρο ααὸά 1] 50}} 560 Ἰρμόβοθγα ἀἸσεγθηῖ) 
ἀθ σερίβγὶβ 115 οἱώη, Οὐγὸ σοηνθηϊξ, ἀδἀογάμίαμε ααδὸ εἰ δοοθροχιηΐ ἤάθηι. 
Ἐπ φὰϊ τὰπς τιδηβογας συ ρα, σης φιοαιδ το ρῚ5 ἴῃ ἢἀ6. ρϑιιηδπθηΐ. 
ἀδράϊίζαιια Ουτιιβ δἰβ πγθ 65. ἴῃ ὙΘΡΊΟΙΘ Βα ρϑυϊουὶ, αεθ μᾶς οεϊδπι ἐθηηροβίαίθ 
Ὁγθ65 ργριίογαμι Δα ρο!]αηΐαν, οἱ ΤΕ αγββαι δὲ Ον]] θπθιη, Ργορίθυ ΟὙπΊθῃ, 

δἱδὲ ἀατγὶ ροσίιιϊαγιμιὶ : Ὠϊο, πάη ἠϊοιὸ πυϑρΐ- ἃ Τότῳ γὰρ μόνῳ, ὅς. Γιὰ ἰδτὶ δὰ πὰπς 
αἴθυια δάϊὶ; 60 αἰἰΐον ΜΙ. Βοάϊ. εἰβὶ ᾳφαδά 
γ]Ποβὸ γοργβθηΐοΐ γιγνώσκεσθαι ὈΥῸ συγγιγ- 
γώσκεσθαι. «Ἡωγεῖιι5, ἃ ἀϊοαίΐὰ γοσορία 8ο- 
ἔθ ΠῈ5 βουϊρίατα, Ιοσοπάθτη οθηβοί, τῦτο γὰρ 
μόνον συγγιγνώσκετε ἔφασαν, ἢ ιι7ιι8 τὐνεῖτι5, ἔγυ- 
φιυϊεδανῖ, γοὶ πιοδὶδ »ταΐϊαην ξαοὶξο, παηο τυο- 
παι, (αἴθ. Νβο Ῥγουϑὰβ ργο δα Πο- 
ὉΪ5 δϑὲ ἢ8θο ἰηΐθγργοίδίο ; βεοοιπἀδπι 4 ΒΤ 
τότῳ μόνῳ, Υ6] τῦτο μόνον 6Χ τηδηΐθ οἩΠγείϊ, 
δα γελι, ΠῚ δὰ ρμεγϑογαηι, τοίου αηΐισ. Νο- 
᾿ΐπὶ ἔϑιηδη συγγιγνώσκεσθαι ἴῃ συγγιγνώσκετε 
γλαΐαία πηι ; οἷπὶ ἰῃ ῬΥοο θη 5 ΠΕ ργρ- 
11 Ογγυχα βου πὶ ΡΥ ἰηἰδυ πο. δά ο- 
αυσηΐιν, ᾿Ακύσαντες ταῦτα ἐπήροντο, Ἢν δὲ 
γενώμεθά σοι φίλοι, τί ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσθαι ; 
δορά Ῥ)ιϊεϊρίνι5 οἰϊᾶγη οἱ αἰ αὐγιοϊλιι5. πη 
Ἰοοῦμ ἰἰὰ Δοοορουαηί, αἰιαδὶ μος. πιοῦο 
᾿δριβϑθηΐ : ῬΥΪΟΣ γ υ τ, ἤσηο τ} αῊν Φ ΘΗ ΤΩῊῚ 

αἴη, ὅκο. Αἀ νϑυθυὴ πη ρὶβ ᾿πουργθίθσίβ : 
ἂν ἤοο δπΐηι δοῖο ἰδὲ πυοηΐαην ἀαγὶ αἰἰπεγιμι, 
ἰ, 6. ἕη ᾿κᾶο ιρτιὰ γε. ῴω 

Ὁ Κύμην] (ἰαὐγὲεϊλιι5, Οψηιαηι; οὗτα ἀ6- 
Ὀαϊδβοῖ, ΟἸρηει. Ὑϑεὰμῃ βγανὰβ ἴθ ΠοΟ 
γουίοηαο μοχηΐηδ ἴμτι ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 5 οείοεί 
οἴη 55, χη ΘΓ ΟΠ 5, Ἐογοάοίὶ, αἰϊογύτη- 
ας ἱπίογρυείεβ μα] αοϊπαιὶ δαηξ; οπι ἰὰ 
Ῥαξβίην γουίαηξ αἴοπα. Ε5 γτηθυϊ τὸ οαξί- 
δαΐ [δὰν. ΤΠποοᾷ. ΟΥ̓ΌΠΟΥ 5 «Π͵αγηιοΥ. Βας. 
ο. 234. ϑίορῃδηιβ ΒΥ. Κύμη, πόλις Αἰολίδος 
πρὸ τῆς Λέσδυ, ἀπὸ Κύμης ᾿Αμαζόνος, ὅτε. 
Με] ἀδ οἘοϊϊαο, 110. 1. ο. 18, Ῥγώπαηι τ7- 
ὑΐπηι ἃ ψγῖηο οοπϊίονε ΟΜυγίηανα υοσαπῇ : 
δοχιοπΐεηι Ῥεῖορα 5ἰαϊιϊ, υἱοίο Οεπομναᾶῦ 
γουδγϑιι5 ἐὰ αγαοῖ: ΟἸηιοὴν πονιάπαῦτέ, 
γιυιοὶϑ ιιὶ ἰναδιάγανιὶ, ἀνα; «Πηϊατοπῖοα Ογηιε. 
ῬΙΠη. Ἡ. Ν. 1. 5. ς. 80, 46 οαάθπὶ ΓΘΕΤΌΠΕ 
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καὶ νῦν οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων ἔχοσι. 'Ταῦτα διαπραξάμενος ὁ Κῦρος, 
ἤδη σκοταῖος ἀνωγωγὼν ἐςρατοπεδεύσατο ἐν Θυριξάροις. 

Ἔν δὲ τῇ μάχῃ τῶν μὲν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι εὐδοχί- 
μησαν, τῶν δὲ σὺν Ἰζύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὸν χράτιςον ἔδοξεν εἷ- 
νων ὥςτε χωὶ νῦν διωμένει ἡ ὅπλισις, ἣν τότε Κῦρος τοῖς ἱπ- 
πεῦσι χατεσχεύασεν. Ἐϊὐδοχίμησε δὲ ἰσχυρῶς καὶ τὸ δρεπανη- 
φόρω ὥἅρμωτα᾽ ὥςτε καὶ τῶτο ἔτι καὶ νῦν διωμένει τὸ σολεμι- 
σήριον τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. Αἱ μέντοι χάμηλοι ἐφόξεν μόνον 
τὸς ἵπσπες, ὶ μέντοι χατέχωινόν γε οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς, ἐδ᾽ αὐὖ- 
τοί γε ἀπέθνησκον ὑπὸ ἱππέων" ἐδεὶς γὼρ ἵππος ἐπέλαξε. Καὶ 
χρήσιμον μὲν ἐδόχε; εἶναι" ἀλλὼ γὼρ ὅτε τρέφειν ἐδεὶς ἐθέλει 
χωλὸς χὠγωθὸς χάμηλον ὥςτ᾽ ἐποχεῖσθαι, ὅτε μελετᾷν ὡς το- 
λεμήσων ἀπὸ τότων. Οὕτω δὲ ἀπολαξϑσαι πάλιν τὸ ἑαυτῶν 
σχῆμα, ἐν τοῖς σχευοφόροις διώγεοσι. Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν 
Κῦρον, δειπνοποιησάμενο; χαὶ φυλαχὰς καταξησάμενοι, ὥςπερ 
ἔδει, ἐχοιμήθησαν. 

" Κροῖσος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφευγε σὺν τῷ ςρατεύ- 
μοῶτ τὸ δ᾽ ἄλλα φῦλο ὅποι ἐδύνατο προσωτάτω ἐν τῇ νυχτὶ 
τῆς ἐπ᾿ οἶχον ὁδῷ ἕχαςος ἀπεχώρει. Ἐπειδὴ δὲ ἡμέρω ἐγένετο, 
εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεις ἦγεν ὁ ἹΚῦρος. "Ὥς δ᾽ ἐγένετο πρὸς τῷ τεί- 

δαια ρῥγοσυὶ ἃ φηατὶ, 4115 οἰϊατα πὰης Πογαμι ροβίθσιὶ ροβϑιαθηῖ, ΠΠ5 σορυς 
σοπέδοιβ, ΟὙτιιβ [πὶ 5} ᾿ρ585 ποοίϊβ [θη γαβ ταν υβιβ, Ἐ ΠΥΓΙΡ 115 σδϑίγα 
Ἰοσανῖξ. : 

ἴῃ πος δαυΐοιη ᾿ΥΘΌ ΪΟ 501} οχ ποβίιθι5 ΖΡ ΡΟΙ ρ]ογίαιη σοηβθαι ϑαηΐ, 
Εἴ 6Χ 115 αιὶ οὰπὶ ΟΥντοὸ ογαηΐ, θαιιδβῖγος Ῥϑυβαυιη ΟΟΡΙδθ ν 886 βιιηΐ 6556 
Ῥγξββδίδη Ἰββίγης : δα θὸ οἱ {14 ἡπης οίίατη δυμηδίαγα αἰγοῖ, αυᾷ ἴὰης Θαυϊθ5 
ἃ Οντο ᾿ηβίγιοι ἰαδγθ. Ρυγεθίογθὰ συυγιβ 1} (ἀ]οδι1 νϑῃϑιηθηΐογ ϑγαηΐ φοπι- 
ΡτΟ δῖ : ἀὐἀθὸ υἱ μος εἰϊαπὶ ἰθηροῦθ Ὀ6 ΠἸοπὶ {πῶ οαγγιαπη ρθη ἀρὰ 
αποσυς Ῥεογβαγιηι τερθγὰ νῖρθαῖ. Αἵ σϑιη6}} Θ40}5 Το τΟΥ ἀυπίαχαίς ἴμ6- 
ταηξ : πραὰθ νϑγὸ ᾿ρ515 ᾿πβι ἀθηΐθβ οχ δα]. θι5 συθηαυδημ ἱπίθγοιηθιιηΐ, 
ΠΘΑ͂ῸΘ ἢ Ὁ Θαμϊθιι9 οςοἶβὶ ογαηΐ: ἡ} }π|5 ΘηἸπ ααἰ 608 Θα1πι5 ργορ! ὰβ ἀσο6- 
ἀθθαί. [Ι͂αυ6 ἔτηε αυ άθπ τι{1|6 6586 ν βατ οβί ; 564 ΠΘΠΊΟ ἰδπθῃ ν]ΓΟΓΙΠῚ 
Τουτϊαμη οἱ ὀρτθρίογιιην ν6] 4]6γὸ σαπιθί σι. νιυϊΐ, οἱ Θο νεμδΐυγ : νὲὶ] δά ρυρ- 
ΠαΠΘ ΠῚ ΘΧ ἢἰ5 βοπιθί θχϑίοοσθ Τίααιο γεσθρίᾷ ἰογπιᾷ 5υᾶ ομξήψιο ργὶδ- 
ἐΐπο, ἰΠΊοΥ Ἱπηρεοαϊπιρηία γαπὶ ἀθραηί. Εἴ Οὐτὶ αὐϊάθηι μα] }]68, Ὁδ᾽ σοηβ5- 
56ηΐ οἱ Θχουθ1α5 σοηβ τ 556ηΐ, αἱ ρᾶγ ογαΐ, 4161] 56 ἐδάθγαηίΐ. 

Αε (ὐγαϑβιιβ βίαθη ϑαγθ5 οἴιπ} Θχϑγοῖτιι ργοίαρ : οεθίογϑθ πα !οη 685, αυἂπλ 
τοπιο 5 πηὸ αυΐδαιο ροίογαΐ, ᾿ηϊ{ἃ ἀοηλπι αι ἀποθγεί νἱᾶ, ποοίο δᾶ ἀΐβοθ- 
ἀοθαπί. (ὐὐπῃ αὐΐρηη {ΠΠπιχ᾽ββοί, Οὐγγιιβ σοη οϑίΠἢ ϑάγα 65 νουϑὰβ δμ08 ΑΕΧΙΪ. 

Ἰοχιθη5, οοηϊηρίε ἰάθη 1ιαγίδδαηι, (ἡ- ἃ Κροῖσος μέντοι, διο.1 ὙἹά6 5185 Πογοΐοί, 
σιν, «Μηγίπαπι. Ἱκ.55ὸ εἴ Ἡδγοῦοί. 110. 1. 110. 1. ο, 77. ͵ ΐ 
δ, 149, ϑέγαρ. 1. 12. Ρ. 9925, 1΄ν. "0, 57. Ὁ "δὶς δ᾽ ἐγένετο] Του ποϊανία5 οἱ ΑἸΐα5, 
δ. 11, Ψεϊοΐ, ΗΡ. 1. ο, 4. (4φαρῖα ΦΧΘΙΡΙΆΥ 115, ὙἹΠ115. ἐμ Δ 0110. 
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χει τῷ ἐν Σάρδεσι, τάς τε μηχανὼς ἀνίφη ὡς τροσξ αλὼν πρὸς τὸ 
τεῖχος, καὶ κλίμωκως πορεσχευάζετο. 'Γαῦτα δὲ ποιῶν κατὼ τὰ 
ἀποτομώτατα δοχᾶντα εἶνωι τῶν Σαρδιανῶν ἐρύμωτω, τῆς ἐπιό- 
σης νυχτὸς ἀναξιξάξε; Χωλδαίες τε χωὶ Πέρσως. Ἡγήσατο δ᾽ 
αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρσης, δῦλος γεγενημένος τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς 
φρϑρῶν, κωὶ κωτωμεμαθηχὼς κωτάξασιν εἰς τὸν ποταμὸν κοὶ ἀνά- 
ξασιν τὴν αὐτήν. Ὥς δὲ ἐγένετο τῦτο δῆλον ὅτι εἴχετο τὼ ἄκρα, 
άντες δὴ ἔφευγον οἱ Λυδοὶ ὠπὸ τῶν τειχῶν ὅπη ἠδύνατο ἕχα- 
ςος. Κῦρος δὲ ἅμα τῇ ἡμέρῳ εἰςήει εἰς τὴν πόλιν, χωὶ παρήγ- 
γείλεν ἐκ τῆς τάξεως μηδένα κχινεϊσθωι. Ὁ δὲ ἹΚροῖσος κατακ- 
λεισάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις, Κῦρον ἐξόα᾽ ὁ δὲ κῦρος τῷ μὲν 
Κροίσε φύλακας κοωτέλιτεν, αὐτὸς δὲ ἀπωαγογὼν πρὸς τὴν ἐχο- 
μένην ἄκραν, ὡς εἶδε τὸς μὲν Πέρσος φυλάσσοντος τὴν ἄκρων ὥς- 
περ ἔδει, " τὼ δὲ τῶν Χωλδαίων ὅπλα ἔρημο, (κωταδεδραμήχεσαν 
γὰρ ἁραασόμενοι τὼ ἐκ τῶν οἰκιῶν) εὐθὺς συνεκάλεσεν αὐτῶν 
σὸς ἄρχοντας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀπιένω! ἐκ τῷ ςρωτεύματος τά- 
χισα. Οὐ γὼρ ἂν, ἔφη, ἀνωσχοίμην πλεονεχεϑντας ὁρῶν τὸς 
ἀτωκχτϑντας. Καὶ εὖ μὲν, ἔφη, ἐπίςασθε ὅτι παρεσκευαξόμην 

Αἴάαθ υὶ δ ϑαγάϊιπι πποσηΐα ρογνθηϊῖ, οἱ πηδοπαβ ϑγοχὶξ αιαβὶ “μοι ὦ 
ἴῃ Π}ΠΓῸΝ. πη ροίππι, οἱ 5085 ράγαν, Ἐδὶ πη ἰασοογοῖ, αὐ ἴῃ τη ἴοπθ5. 
Θαγἀαποῦιπ, απᾶἃ ρατίο πναχιμη ργογαρίεθ νἱἀθθαηίαγ, βθαυθηξὶ ποοῖθ 
ΟΠ άθὶ ἂς Ῥεῖβθ δὐἀβοῃάργθηϊ, οἴδοι, ἢ ἀποείον ογαὶ θεγβα αὐϊάδπη, 
4] οὐ] 5 η} ΟΧ ἀΓΟΪ5. σαβίο ἴθ 015 ὈΓΦΘΒΙ 1 ΛΓ 115. ΒΟΓν 5. ἤπογαΐῖ, δὲ ἀθβΟΘΒΌΠῚ 
δα ἤαπιοη οἱ αὐβοθηβαπι θην αἸαϊσογαῖ. (ὗπηι σορηϊαπι Θβϑθὶ Ἀγ ΘΠ 8556 
σοσσιραίατη, ᾿γάϊ ογαηθ5 ἃ ππγῖβ αἰ πσοῦιηΐ απὸ αυϊδαχθ ροΐθγαι. ΟΥτσὰβ 
ῬΓ πιὰ ̓ ὰ06 Θρρ᾽ἤτη ᾿ΠρΎ ββιβ οδί, οἵ πὸ ααβ 5656 ὁχ ἴοοοὸ πιονογοέ, οἰ χὶτ. 
Οὔγόϑϑιιβ δυξθηι, 56 050 ἴῃ γορὶᾷ ἰηοίαπο, νγαηι ᾿ποἸπηαϊαῖ : αὐ Ουγὰβ Οτο- 
51Π} “οἱ σία! γθηΐ γϑ απ; ᾿ρϑύσῃθ αι] ἀροθηῦ οσουραῖδπι ᾿Ὀγοΐδοίιβ, οὐ πη 
Ῥεγβαϑ ἃγοθῃ,, αἰ οροτίοθαί, οσπδίοα το νϊἀονοὶ, ΟΠ ἀδροσιση νογὸ ἅγηχὰ 50] 
οοπϑρὶοογοῖ (αυὸά 1}}} δὰ αἰτιρ᾽οηία οχ ϑρἴθιι5 θΟμ ἃ ΘΧΟΠΥΤΊ5ΒΘΠῚ ΠΠῸΧ ῬΥ80- 
[δοῖοϑ θούυη σοηνοσανΐ, οἰβαιθ τὸ 0 ὁχογοῖτι ἡὐδιαρυϊπιὰηι ἀἰβοθάθγοπζ, 
ΡγΟΘ Ϊ. Νόοη θηΐμι, αἰ, το γᾶν 6 Ῥοββίμι, αὖ υΐ οὐ η 65 ἀθβογιηΐ, πη] ουἦσ 
Ὀὺ5 αιιὰπι 411} σομη πη 5 μοι ηΐογ. ΕἾ γὸβ φυϊάθην, αἷξ, σου βοῖγο νοΐο, 

βοϊεἱ ἀθοῖρθυθ) Ἔχ θοηΐ, ὃ δ᾽ ἐγένετο, ἕϊ ς. 
ΤῈ ᾿ρϑὰ γθοϊαπιδηΐθ, ἐπ ν 1846 δἀδὸ στοίογὶβ 
Εἰ Υ15, 405 υἱάϊ, οτηηΐθιι5. 

ἃ Τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων, ὃς 6.1] Ἤωγοῖι5 ἤτρου 
γουῦα 5. νουίοημάα σοηβοί, Οαϊκδογ ιν 
αὐΐεηι ἑομιίογῖα ἀεϑεγία.᾿ ὙΠ} οηΐπὶ ὅπλα (Ἰοὶ 
ΠΟΙ αγηια ἰδηϊὰγη, 5. δατῃ “πόα Ἰοοιιηι, 
ἴη 410 τηἰ 65 τοπἀτιηΐ, ἴῃ αιιο σοπβίϑει εξ 
ἰηϊογαυοβοθηάϊ οαυβδᾶ. Ἡδὴο νοοὶβ ἰβεϊι|5 
ἐπίοτρτγοίδεϊομ πὶ ἰοοὶβ ἃ σὰοΣ ἡἀάμοιϊο, 
ἴῃ 4υθι18 ὅπλα ϑέσθαι ἀϊοιιπίαν τ ΠἸο5, οὐ πὶ 
Ἰοούχη 510] βαπναηΐ, Ὁ οοπδιβίαμι, οοη- 
ἤγηαγα. Ὠἰ ἰὰγ. Θὰ τοτὸ αὐἀάιοῖς Ἰθοο. 

οχίδης ἀναῦ. 10. 4. ». 190. 192. οἱ Ῥαϑϑῖπι 
Δ ῆδι:. Θαΐθαβ, δὶ ᾿ἰθοῖ, αἀ 485 ᾿ϊσοὶ α85 
οοσυσγαηξ ἃραὰ Πίοηῃ5. Ταϊῖο. Απεᾷ. 
Ἰοιη. 110. 5, 6. 57. 1}. 9. ο. 23, οἱ βθρὸ 
40]. Νεοὸ παϊδαθδιη, ορίηοῦ, ποραγοσῖξ 
τὰ ὅπλα τίθεσθαι ῬτῸ ςρατοπεδεύεσθαι ἀρυᾶ 
βίου οοβ αστέροοβ Ῥαϑϑίσ Ὀϑαγρατὶ. Ἀξ 
αυἃ ταϊϊοπο πο οἵδπιοὶ μοβϑὶί, ὅπλα ῬΟΓ 868 
Ῥοβὶίαᾳ ρύὸ ἑεηέογὶξβ δοοῖρὶ ἄθῦογο, παπᾶ 
δαθ!άθη) νιάθο. Θαδτῃ γϑοίὲ ᾿σ τα γοΘο τὰ 
ἰδία πη δίς οχροβοῖ ἤιγείμς, αἰϊοτατη. 518 
πα! ἴα τῃ. 
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ἐγὼ ὑμᾶς τὸς ἐμοὶ συςρατευομένες σᾶσι Χαλδαίοις μαχαριςὰς 
ποιῆσαι νῦν δ᾽, ἔφη, μὴ ϑαυμάξετε, ἤν τις χωὶ ἀπιᾶσιν ὑμῖν 
κρείττων ἐντύχῃ. ᾿Αχόσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἔδεισάν τε 
καὶ ἱχέτευον Σαύσασθωι ὀργιζόμενον, χωὶ τὼ χρήματω πάντα 
ἀποδώσειν ἔφασαν. Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι ὀδὲν αὐτῶν δέοιτο᾽ ᾿Αλλ᾽ 
εἴ με, ἔφη, βόλεσθε παύσασθαι ἀχθόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσω 
ἐλάξετε τοῖς διαφυλάξασι τὴν ἄχραν. Ἢν γὼρ αἴσθωνται οἱ 
ἄλλοι ςρατιῶται ὅτι λεονελτθσιν οἱ εὔταχτοι γενόμενοι, πῶν- 
τῷ μοι χωλῶς ἕξει. Οἱ μὲν δὴ Χαλδαῖοι ὅτως ἐποίησαν, ὡς 
ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος" χαὶ ἔλαξον οἱ πειθόμενοι πολλὰ καὶ πον- 
τοῖα χρήματα" ὁ δὲ Κῦρος καταςρατοπεδεύσας τὸς ἑωυτῷ ὅπ 
ἐδόχει τὸ ἐπιτηδειότατον εἶναι " τῆς πόλεως, μένειν. ἐπὶ τοῖς 
ὅωλοις παρήγγειλε κωὶ ἀριστοποιεῖσθοωι. 

Ταῦτα διαπραξάμενος, ἀγαγεῖν ἐκέλευσεν αὑτῷ τὸν ἸΚροῖ- 
σον. Ὁ δὲ Κροῖσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, Χαῖρε, ὦ δέσποτα, ἔφη" 
τῦτο γὼρ ἡ τύχη καὶ ἔχειν τὸ ἀπὸ τῦδε δίδωσί σοι, καὶ ἐμοὶ, 

 προςαγορεύειν. Καὶ σύ γε, ἔφη, ὦ ἹΚροῖσξε' ἐπείπερ ἄνθρωποι 
ἐσμὲν ἀμφότεροι. ᾿Ατὼρ, ἔφη, ὦ ἹΚροῖσε, " ὧρ’ ἄν τι μοι ἐθε- 
λήσαις συμξ λεῦσαι Καὶ βελοίμην γ᾽ ἂν, ἔφη, ὦ Κῦρε, 

ἀγαθόν τι σοι! εὑρεῖν τῶτο γὼρ ἂν οἴμωι ἀγαθὸν χὠμοὶ γενέσ- 

ἴῃ. Ὦ0Ο [16 ζιῖ556, αἱ νο5 60} βίσῃα τηθὰ βθαυιγηΐηὶ, 184165 Θἤσουγθπ), 405 αηϊ- 
νουϑὶ Ομ  ἀδὶ ἔθ! οθ5 ργεοϊσαγθαῖ: νογὰμ Δ πὶ ΝΟ 5. τηϊηϊμηὰ τηϊγαμη νὶς 
ἀθαΐαγ, βὶ ααἷβ νοδὶβ ἢϊπο εἰἰαμι αἀἰβοθά θη θιβ νἸγ θ.5 ᾿ΟΙΊΟΓ οσουγγαῖ. Ηξθς 
ΟΠιαϊάεὶ εὐπι δὐδίϑθθηΐϊ, τηεία ρογουΐβι ογαθαηὶ οἱ ᾿γά561 ἐθϑιηθγοί ; αἰθθδηί- 
416 56 Γ68 Ορέβαιθ ομππ65 ν6]6 γοβιϊθογθ. ΠΟ [115 510] πο Ορὰβ 6886 αἰχί : 
ϑ6( 531 τὴη6 ψῸ 15, αἰΐ, αὖ ᾿ηαἀϊρτιδίίοηθ ἀδβιβίογθ, ἀαΐθ ομηἶα, αι ϑθοιπαια 66- 
Ρίβεῖβ, 1}}15 ᾳυὶ ἀγοῖβ ἴῃ συβίοαϊᾷ τηδηβῶγο ἸΝδηη 5ὶ πλ} {65 οϑοίθυὶ δηϊμηδά- 
ψεγίοπί, 605 4ἱ ογά με 5 βεγνᾶγαηΐ, πιᾶ]ογα οοηβοαα! σοιμηπηοάδ, ργϑοἰ τὸ 56 
ΤΘ 8 τοὸ5 Βαθερυηί. [Ι}{Δ6πὸ ΟἸαἰάςὶ 5ις, υἱἱὶ γγιιβ δάϊχογαῖ, ἰδοθγυηΐ ; οἵ 
41 οὐεαϊθηΐεν 5686 σϑββογδηΐ, ΤηΔρΏ ΔΙ ΓΘΓῸΠ) Ορύτηα16 να απ ΠΟΡΙ8ΔΠῚ 
οοηβοαυσεὶ βυπί : ΟὙτὰβ δυΐθμι, οὔτη οαβῖγα ῬΓῸ ΠΆΠΠΕ 115 5.15 χηθίδίιιβ θββϑὲ 
60 υγὍ᾽5 ἰοοο, 41} πιαχίπηὸ ορρογίμηιι5 οἱ νἹἀθ θαΐωγ, 608 ἴῃ ΔΥΤΩΪ5 ΠΠΔΏΘΙ ἃς 
Ῥγαηάθγο [055], 

Ηἰς ροτγίδοιϊί5, Ογοθϑυμι δα 56 δα άιϊιοϊ ργφοθριί. Εἰ Οτγοθϑυβ 001 Ογγάπα 
νἱάμι, ϑαῖνο, ἰπαυϊῖ, ἀοπηῖπ6 : ἢ δηΐπὶ ποηιῖπθ ΕἸ αἱ ἀδίποορβ ἔγυδγ 8 {γἰ- 
Ὁ ἑοτέαμπα : τηϊηϊ, υἱ 60 ἐδ δάρει θη. ϑαῖυο ία αμοαιιο, αἰΐ, τοῦβα ; απδη- 
ἀοαυΐάοτα ΠΒογηΐπθβ ἀπ θο βυπι8. ὟὙγὰπι, ὕγοθβο, ἰπαυϊί, νο]βη6 ἢ] σοη- 
5:ππ|| ἄατε ἢ Ἐπίατα, αυτό, ἱπαυϊΐ, ΑΙ ααϊ θοηὶ ΕἸ] γορουῖγα νο]π : πᾶπὶ 

ἃ Τῆς πόλεως, ὅκο.] Ἰὰ τοοίδ ΘίΘρ ἤδη 50]}. ἀϊϑιϊηοίίοηδ αἵ οορυ]ᾶ καὶ δἀ)οοίβδ, αὐᾶπι, 
φὐϊάϊε, ὙΥυϊκὸ δου θἰςΌν, -ττττττ τῆς πόλεως ἰεδί6 1 ,οαποϊανίο, Βυάεη818 οἰΐαπι Εἶθ 6 Γ᾽ 
βένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις, παρήγγειλεν ἀριςοποιεῖσ- ὨδὈοί, ᾿ 
θαι. ϑ8εὰ εἴ 1,δυποϊανία5 νἱάϊξ 60 400 γο- Ὁ "Αρ᾽ ἄν τι, ἃ ς.} σὰ Ἡεγοδοῖ, ἨΡ, 1, 
Ῥοσιήσοιια τηοο τροί 5 πον : γηυϊηῖϊῇ ς, 52, οἵ 86η. 
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θα:. ᾿Αχεσον τοίνυν, ἔφη, ὦ ἹΚροῖσε᾽ ἐγὼ γὼρ ὁρῶν τὸς ςρωτιώ- 
γχὰς πολλὼ πεπονηχότας, καὶ πολλὼ χεχινδυνευχότας, χαὶ νῦν 
νομίδοντας πόλιν ἔχειν ' τὴν πλϑβσιωτάτην ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, μετὰ 

Βαξυλῶνα, " ἀξιῶ ὠφεληθῆναι τὸς σρωτιώτας. Γινώσχω γὰρ, 

ἔφη, ὅτι εἰ μή τινω κωρπὸν λήψονται τῶν πόνι "». ὦ δυνήσομαι 

αὐτὸς πολὺν χρόνον πειθομένος ἔχειν. Διωρπάσαι μὲν ὃν αὐ- 
τοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλιν ὶ βόλομοαι" τήν τε γὰρ πόλιν νομίζω 

ἅμω διαφθαρῆναι, ἔν τε τῇ ἁρπαγῇ εὖ οἶδ᾽ ὅτι “ οἱ πονηροὶ 
πλεονεχτήσειων ἄν. ᾿Αχόσος ταῦτα ὁ Κροῖσος ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ 
ἐμὲ, ἔφη, ἔωσον λέξαι τρὸς ὃς ἂν ἐγὼ Λυδῶν ἐθέλω, ὅτι δια- 
πέπραγμαι πωρὼ σᾷ μὴ ποιῆσαι ἁρπαγὴν, μηδὲ ἐᾶσα; ἀφα- 

Ἰάθτη θ᾽ Γαγον οἰϊατι ταϊπὶ (τποίαοβαπη ἰογθ. ΑἸΩῚ ογρο, Οὐυοθβθ, ἱπαυϊί: 
πυΐα νἱάθο γ}ΠἸ[65 πιὰ τ5 ἰΔοσῖ 5 ρου ιποίοβ, τη] βαιιθ νογβαῖοβ ἴῃ Ροτὶ- 
(15, παης οἴϊαπι ρυΐαγα 56 πτθ6 ἐούέηδ Αι 5ῖδθ, ροϑί Βαρνη θπι, ορυ θπεῖβ5:- 
τηᾷ ροιο5 : ἐδαυσπῃ ἡπάϊοο, υἱ ἀἰἸ αι] {1815 ἀ 605 Ρογνεηΐϊαί. πὶ ἔι- 
ταγαπι ἱπί6 Πρὸ, τι πἶδὶ απο Δ θοΥ απ ΒΌ τ πι ἔγυσίατη μογοϊρίδηΐ, ἀϊοΐο δος 
δυαϊθηΐοθβ, ἀἴὰ ἤθη 5᾽πὶ ΠΑ  τατιιβ. ϑ6ἃ ἀγθαπι ἰαπΊθη εἶ αἰγὶ ρθη ἀδη} οοπ- 
σράργα ΠΟῊ οϑί ἀηἰμλῈ5 : Ὠδ1ὴ οἱ υὐὉ05, Πηθᾷ 5θηϊθηί8, Ργουβὺβ ἱπίογιγοῖ, οἵ ἴῃ 

αἰϊγτορίοπα ῥ᾽ υγ πηι αὐ ΠΠτατ|5 σαρογθηΐ, αἱ τηαχίτηὸ βαηξ ἤρσΟὉ]. Θυς 
ὉΌ Οταυβ αὐάῖδβοί, Μ6 νογὸ αἴσθυα βιηϊίο Γων 15, αἷΐ, ααϊθὰβ ΘΡῸ νόΐαθγο, 
᾿πηρδίγβββα πῖὸ 405 (6, πὸ ἀϊγορῖῖο Παΐ, πένθ ρϑγηγπαϊαγ αἱ ΠΡΘΓΙ θὲ ΘΟ η ρος 

ἃ Τὴν πλυσιωτάτην, ὅς 6.1 ΟὙΤΒ ΓΘΟΟΠ ΕΒ 

115 ῥοῦ ζατα ἱποὶρὶς {Π6ϑαανβ, 405 Π 68 

ῬοῚ Ῥγορδμοίδγη 1βαΐαηι 6. χὶν. νυ. 5. δὶ 56 

ἀαϊαγαμῃ ΟἹ ργοϊηϊβογαί. Αἰζογὰ βοὶ]ϊοθῖ 
δΧχ ορυϊ θη ἰ5βιγηῖβ, φαοίᾳαοί τπϑαθϑτ σΘῺ- 
ἄσσα ἐπογαηΐ ἰᾷ φἰαίβ, αὐ] 5 χρρ ηἃ- 
ἰᾶ; ΤλΟΧ αἰξογδπὶ, βοίηηο νἱηόσαα 5ορυϊατη, 
φαγὶ ἱπνδβαγιιβ οϑὺ βισοθθθα. Πἰογοσοί. 1. 
1. ο. 99. Σάρδεις ἀκμάζουσαι πλούτῳ. ϑ'ίγαδο 
10. 13. Τ. 2. Ρ. 928. Αἱ δὲ Σάρδεις πόλις ἐςὶ 
μεγάλη, δες. εἴ δοἁ. 15. ». 930, 931. Ρ τι. 
Ἡ. Ν. 110. 5. ο. 29. Οεϊοδναῖι" (1, γἀϊα) 
πιασῖπις ϑαγάϊθιι8 ἔμ, ἰαΐεγε “Γηιοὶδ ηιογ 8. 
γιάς Ροίψαη. Ἰὶ0. 7. ὁ. θΘ.ἁὡ Αροιάϊξ αὐΐθτη 
ἮφΦο ϑαγάϊυτη Ἔχρυρηδίίο 8η. Μ. 3456. 
Ῥ. 1. 4106. αηπΐα φαΐ ΟἸγχιβί, 548. 

Ὁ ᾿Αξιῶ ὠφεληθῆναι τοὺς, ἕ5.}ὺ ᾿ὰ ΜΒ. 
ἘΒοάϊ]. οἱ οἀϊῖ. Ζιευριοὶ. «Π1ἀ. Ἑοτι. αἰϊθοααθ. 
Ἑϊηάθχῃ ἰθοϊ ποτ Ῥ᾿ οἰ νιι8 ἴῃ 5.10 δἰϊαγη 
ἘΌΤΟ ἰηνθηϊς, Οαὐγίεϊδιιϑ 6Χ 515 ΘΧθιη- 
ῬΙατθα8Β ἤδπο βουὶρίαγατα δάϊζογὶ 
ὠφεληθῆναι" γινώσκω γὰρ, ὅκα. φαδτη 56 ου18 
οδὲ ϑίθρῃδηυϑ. Μίτου ἰδάθη πὰς ἄς 
ΟΥ̓ 5915 γ οὶ 08 ἰβ(18, τὸς ςρατιώτας, οΟηΐΓα 
Ῥϑυγίυπι ᾿ἰθτοτγάτη πάθη, πὸ ἀηὰμ φαϊάοπι 
Δάα)αϊ588 γογθαμη. «ἡζιγείο φιοααθ νὰ] ὰ- 
δ ἀἰϑρ! οεῖ βουὶρίαγα ; αἴηια δἀθὸ ΡΥῸ τὲς, 
ϑοΥ ΘΠ ἀπιὶ αὐτὰς, δὲ γοσοπὶ ςρατιώτας ἀθ6- 
Ἰοηάϑιη σοπβοῖ, Ὁτζοσαησυο νουὸ γοδΉΓΩ 

δία ΓΌΤΩ, τὸς ςρατιώτας, ἱησγαία ν]ἀΘαςἊΓ γ6- 
Ῥοϑιϊεο, 685 ἰϑτῆθη ἐθυηθσὰ 5 ]αΐα 5 ποὶϊπι, ᾿ 
ἘΠ οοἰὰ δηΐγῃ Ὁ]. Ηοηιοεγρῖι5 δα Φοἢ. γ. 36. 
ποίαΐ, ΑἸλοΐογο 5 δ᾽ αϑηοαϊ χοροί τόθ αἱ, 
οὗμγ ῬΘύβοηβ. γ6] γθ5, ἀθ αᾳυὰἃ Ἰοᾳφιπηίατγ, 
ῬΟΥ ἰηἰου)θοίϊοηθηῦ Ρ] στ τὰ σογαγηδίθτη, 
γϑτηοίϊου δϑὲ ; 410 σᾶϑιι, Ὀ] ΘΓ 4116 5016- 
ΤΏ 118 ὙΘΥΡ ΠῚ αὐτὸς γ6 ] ΡΥΟΠΟΙΊΘῊ 814 ἀ6- 
γλοηδίγαϊ σὰπὶ ΘΠ θοτα δά ἱπαϊοϑηάδι 
το, ἀθ φαᾶ Ιοσυϊτηαγ, ΖΕ11. Υ.. Ἡ,.. 1. 8. ο΄. 
9. ᾿Αρχέλαον Κρατεύας ἀπέκτεινε τὸν 
ἐραςὴν, ὃ Κρατεύας ᾿Αρχέλαον. [άθγ,. ]. ϑ. 6. 
4. ἐζηλοτύπησε δὲ Πολυκράτης, ὅτι τὸν Σμερδίην 

κα, ἀπέκειρε τὸν παῖδα ὁ Πολυκράτης. ΥἹάδ 
οἰΐδτῃ 1. 10. ο. 22. 

ο Οἱ πονηροὶ πλεονεκτήσειαν ἄν.) ΜΆ, Βοάϊ, 
οἱ πονηρότατοι. ϑδα μοδιἐγ μὴ οἱ ΒΌΡ ταί - 

ΨΌΣΩ ΡΓῸ 86 ᾿γ]Θοτα πϑαρατὶ ἀοσθηΐ Ρ88- 
βηὶ αγϑιληηδίϊοὶ. Οοηΐοσ. Μαΐ. χχὶϊ. 36. 
δὶ {ταδίγα δαθξς οὐαϊαοηπαίι8, οἱ ῬογοίΣ 
ῬΈΏΪΟ]. ὅδοῦ, ραν. 2. ἢ. 8. οἵ 564. φαυὶ μεγάλην 
ῬΙῸ μεγίςη, Ῥ6Υ ΗΘΟγαϊβτηυτὴῃ Ροηὶ Ρυΐαπξ. 
ϑϑηΐθηξίαπι γογὸ ἰρβδατὰ {Ππδίσαπὶ πθο 
γοῦθα Ζεπιοδί μον: ἸΙτχαμὸν γὰρ ἧ πονηρία, 
καὶ τολμηρὸν, καὶ πλεονεκτικόν᾽ καὶ τὐναντίον ἡ; 
καλοκαγαθία ἡσύχιον, καὶ ὀκνηρὸν, καὶ βραδὺ, καῦ 
δεινὸν ἐλαττωθῆναει. Οταΐ, ΡΥ]. ἴῃ «ἡτίπἰορεῖα, 
Ρ. 831, 859, οὐϊὶ Εταποῖ 
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“γισϑῆναι παῖδας καὶ γυναϊχως" ὑπεσχόμην δέ σοι ἀντὶ τότων 
ἢ μὴν παρ᾽ ἑκόντων Λυδῶν ἔσεσι)αι πᾶν ὅ,τι χωλὸν χοῤγωθόν 
ἐξιν ἐν Σάρδεσιν. Ἢν γὼρ ταῦτα ἀκέσωσιν, "οἶδ᾽ ὅτι ἄξϑσι 
πᾶν ὅ,τι ἐξὶν ἐνθάδε καλὸν χτῆμα ἀνδρὶ κωὶ γυναικί" χαὶ ὁμοίως 
εἰς νέωτα πολλῶν κωὶ κωλῶν πάλιν σοι πλήρης ἡ πόλις ἔσαι. 
Ἣν δὲ διωρπάσης, καὶ αἱ τέχναι σοι, ἃς πηγάς φασι τῶν χα- 
᾿λῶν εἴνωι, διεφθαρμένωι ἔσονται. ἡ Ἔξες! δέ σοι ἰδόντι ταῦτα, 
ἐλθόντι ἔτι κωὶ Ὡερὶ τῆς ἁρπαγῆς βολεύσωσθαι. ἹἸΠρῶτον δὲ, 
ἔφη, ἐπὶ τὸς ἐμὸς, ϑησαυρὸς πέμπε, καὶ πωρωλωμξανέτωσαν 
οἱ σοὶ φύλωχες πωρὼ τῶν ἐμῶν φυλάχων. Ταῦτα μὲν δὴ 
ἅπαντα ὅτω συνήνεσε ποιεῖν ὁ Κῦρος, ὥςπερ ἔλεξεν ὁ ἸΚροῖ- 
σΌς" ν᾿ 

Τάδε δέ μοι, ἔφη, πάντως, ὦ Κροῖσε, λέξον, πῶς ἀποξέξηχε 
τῷ ἐκ τῷ “ ἐν Δελφοῖς χρηξηρίθ᾽ σοὶ γὼρ δὴ λέγετωι πάνυ τε- 
θεραπεῦσαι ὁ ᾿Απόλλων, χωὶ σὲ πάντα ἐχείνῳ πειθόμενον 
πράττειν. Ἔζολόμην δ᾽ ἂν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὅτως ἔχειν" νῦν δὲ 
πάντ τἀναντία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πράττων “ προτηνέχθην τῶ 

δ δογιιπ σοπβρεοία ἀὈβίγαμαπίατ : ργόααθ μος ΕἸ] ροἸ ΠἸοἰζαμηι 6556, ἑαξασιιπὶ 
οἴηηΐηο, υἱ Τγάϊ ΕδῚ 1 θοπΐθ5 οἴδγαηί, αὐἱά αι! βαγαϊθαβ ρα] ο γπγα οἵ ρτθ- 
Οἰαγαγη 511. Νδῃ 51 ἤεος δυσίουιης, Δα ϊαίαγοβ 5βοῖο αὐ!άχαϊα Ρυ]Οἢγ85 ΓΘὶ νῖν 
δυΐ τα ]ου πὶ παραογὶξ : ἢ ἀόπηηπθ θυ ΠΊ ἴῃς ΘηΠσΠὰ ᾿}}15 80 ΡΌΪ] ΟΠ ΓΞ 
ΥΘΌ..5 ᾿ΓΘΓΠ} τὐ 5 Γ0] γοίογία οὐ. Θυδα 51 φαηὶ αἰ] θΥ 5, οἰΐδτῃ απ Ποῖα 
ἘΠῚ, αι ὈοΠοσιμη. ΓΟΠΐ65 6556 ρου: θθηΐ, ρουϊοσιηΐ, Ῥγφιογθὰ, [1σϑὲ {0], 
Ῥοβίαιδπη ἤερο ἱπίαϊξ5 515, ἤμο θέ γθάϊγα ἀέαιθ αἰγορίϊοηθ ἐοηϑυϊζαγο. 
Ῥιημηῶτα δυΐθπη, ᾿ηαυξ, 84 τηθο5. {Πποβαυγοβ. τα Ἰΐο, αἴαιιθ λο5 ἂ οὐδίοαϊθις 
ΤῊΘΙ5 ἰυἱ ουβίοάος δοοϊρίαπί. ἘΠῚ πέος αὐἱάθηιν ομηλϊα 515 ἤθε σθηβαϊξ ΟροΙ- 
ἴογθ Ογσγιβ, υ{ἱ Ογοθϑιβ ἀἰχογαῖ: 
ΑἹ ἰδία τ ]ῃϊ, Οὐοθβο, ᾿η 411, οἱηηϊπο πηθυπουαΐο, απ πα ον δϑβουϊηΐ, απ: 
Ἠεἰρῃϊοο ἐἰδὲ 5αηΐ ογάσυϊο ργοάϊία : ΠδηῚ ἰδυίυῦ ἐβ ΑΡΟΙΪο δαἀπιυάὰπι ἀθ5 [ε 
οαϊξα, ἰέηιθ ζγέμυ οτγηηΐα 5. ἀρϑῦθ, υἱὐ 11 οθίθμηρογθβ. Ὑ 6]]16η, ἰηυΐί, 
ΟΥτθ, 5ῖς δοπῃραγαΐοβ γ65 δβϑβϑηΐ : πῖιπς νογὸ θη τὰ 6 ΑΙΡΟΙΠ πὶ οχμῖραὶ, ααὶ 

ἃ Οἵδ᾽ ὅτι ἄξυσι)] Ὑυϊρὸ, ἤξυσι. (υ0 τηο- 
ἀο Ῥδγατα οοτημιηοάδ 5ουδὶ νἱάογοΐ 
ϑ'1ΕΡ ΒΔ Π18, 8 ΠΟΘ τη φέροντες γ6] ἄγοντες, 
γΕὶ υὐγυτηαια ρυΐαθαί. ΜΙΏΙ νογὸ σαυίδ- 
τἴοπα ππίυ8 οτος γοοί 5 αΐο Ἰοοο ΘΟΉ5.}1 
ῬΟΒΒ6 ν᾽βυγη 686, Νϑο δ᾽ίίου. γοϑ τ θη- 
αὕτη 8η|6 ΠΟΙ ΤΩ ΟΠ ΠΟΥηΐ Τ,οὐποϊαγία9 οἱ 
Μαυτοΐαβ, 

Ὁ Ἔξεςι δέ σοι] ἴπι Μϑίο Βο(], γορογίαν, 
Ἐξέςαι, ὅ.ο. ᾳαοά τοροποπάν, ἀο]οηἀύχη- 
ὌΝ αυοὰ τηοχ βοαυΐϊίαγ, οοηβοΐ 

εἴωδ, 856 Ὡοδὶθ παυὰ ἰἰὰ αἰδρ]ϊοοί 
γα] καία ἰοοίίο, αὐ δαῖτα οοηίτα αἰϊοσαχη }]- 
Ὁτογάτῃ ἢ στα ἱτητηϊατθτηυβ. 

“ Ἔν Δελφοῖς} Πρ]. σρηοϊ απη το }]}}ς- 

βΒ: πη γὰ ῬΠΟΟΙ 15, ἰθαρ]ο (ᾳφαοά Αραδ θ5 
οἱ Τυορμοηΐα8. χα ϊ ἤοανῖβθθ ἰγαάαηίῃν 
ΟἸσοογοηὶ 7 80. αἴ8ρ. 10. 1. ο. 47.) εἴ ογὰ- 
ΟὉ}18 οο]θουυ πα, ὍὯφ 5ἰΐὰ υγ0 15 οἵ 
ῬΥηΔ ἰΘΏΡΙ βἰγαοίαγα, νὰ Ῥαιϑαη. ἴῃ 
Ῥῃοοϊοὶθ Ρ. 618, 019. Ῥῃαρυμ ἃ σουη- 
βίδηϊςηο θη οτὴ Μ. 6δχ δαγίο δὺ0 θχίγδο- 
[χὰ {15586, ἰροᾶδ Οοηβίαπεπορο]η ἰδΐο, 
ἰγαάϊὶ ϑοσγαΐο8 ἘΠΙΒίου, Εἰ. 6168, 110, 1. ο. 16. 

ἀ Προρηνέχθην τῷ, ὅ.6.} Ἐ]ορΔη5 Ιοααηαὶ 
ΘΠ 5 68[ πῤοςφέρεσθαί τινι, ῬΥΟ τνεγϑαγὰ Ομ, 
αἴΐᾳιιο εἰ 86 ποιόν τινα δἰ ργανεγε. Ψὶάδ 
Ηδφ". χὶϊ, 7. ἈΌΪ ρῃγάϑθωβ Ὠυ} 866 νἱβ 0[6- 
ΤΟΒΟῸΘ ἸαἴυΕ ΤΟΥ ΓΘ β. 

ἣ ̓ - δὰν 
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᾿Ασόλλων.. Πῶς δέ; ἔφη ὁ Κῦρος, δίδωσχε' πάνυ γὼρ παρά- 
δοξα λέγεις. Ὅτι πρῶτον μὲν, ἔφη, ἀμελήσας ἐρωτῷν τὸν ϑεὸν 
εἴ σι ἐδεύμην, " ἀπεπειρώμην αὐτὸ εἰ δύναιτο ἀληθεύειν. Τῦτο 
δὲ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς, ἔφη, ἀλλὼ χωὶ ἄνθρωποι χωλοὶ χογαθοὶ, ἐπει- 
δῶὼν γνῶσιν ἀπιςέμενοι, ὁ Φι)λιδσι τὸς ἀπισόντας. ὃ" πεὶ μέν- 
τοι ἔγνων χαὶ μάλα ἄτοπα ἐμϑ ποιᾶνξος, χαὶ πρόσω Δελφῶν 
ἀπέχοντος, ὅτω δὴ πέμπω περὶ παίδων. Ὁ δέ μοι τὸ μὲν πρῶ- 
σον δδ᾽ ὠπεχρίνωτο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ " πολλὼ μὲν πέμπων ἀναθήμα- 
τῶ χρυσᾶ, πολλὼ δ᾽ ἀργυρᾶ, πάμπολλα δὲ δύων, ἐξιλασάμην 
ποτὲ αὐτὸν, ὡς ἐδόχϑν, τότε δή μοι ἀποχρίνετωι ἐρωτῶντι τί ἄν 
μοι ποιήσαντι ποῖδες γένοιντο᾽ ὁ δὲ εἶπεν ὅτι ἔσοιντο. Καὶ 
μ᾿ ’ Ν ΝΑ: ΔΝ “ 3 , ’ Ἐν ἐγένοντο μὲν, (ἐδὲ γὰρ ἐδὲ τῦτο ἐψεύσατο) γενόμενοι δὲ ἐδὲν 
ὄὥνησαν. ὋὍ μὲν γὰρ, κωφὸς ὧν διετέλιει" ὁ δὲ, ἄριστος γενό- 
μενος, ἐν ἀχμῇ τῷ βίῳ ἀπώλετο. Πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τὸς 
παῖδως συμφοραῖς, πάλιν πέμπω, ἃ ἐπερωτῶ τὸν ϑεὸν τί ἂν 
ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδωιμονέξατα διωτελέσαιμι" ὁ δέ μοὶ 
ἀπεκρίνωτο, “ ΣΑΎΤΟΝ ΓΙΝΏΣΚΩΝ, ἘΥΔΑΙΜΩΝ, 
ΚΡΟΙΣῈ, ΠΕΡΑΣΕΙ͂Σ. “ Ἐγὼ δὲ ἀχόσας τὴν μαντείαν 

ΠΟὨγατῖα ομληΐα 5ίαϊίι Ὁ ἱπιτῖο ἰασούοη, Θαοπιοᾶο γογοὸ ἢ αἷὲ ΟΥὙΤ.5, 
δάοοο : παι να] ἀὸ φαμΐάίθηι ταῖγα γοίθυβ. Ῥυπηὰπη, αἱξ, ροβίμαθιτᾶ συγᾷ ἰη- 
ΤΟΣ ΠῚ ἀδαπ 5ὶ απ τὸ τ Οριιθ οββϑί, βουσί ἔδεϊ, ἀἢ νϑσὰ Γοβροῃ- 
ἄδθγα ροββϑί. Αἴοη βοϊὰπι ἄθαβ, ἱηαυ1, 564 ΠΟΙΉΪη65 οἰΐδην Ὠοπθβεὶ ἃς θΟηΪ. 
οὐτῃ πάρη. ποη Παθοεὶ 5101 αηἰμηδανογίπηξ, μαπα ἀπηαηΐ αἰ ἀθηΐοβ. Οπὶ 
νοχγὸ δηϊπηδάνογίθγθιῃ αρϑιγάὸ δἀϊηοα πὶ πδ ἀρόγο, ἃς ργοσα! Π Ιρἢϊ5 ἀθ69- 
561, ΠλΪ το ἀ6 ἢ οτὶβ ἱπιοσγοραῖαπι. ΠΠῚῸ τ] ἱ ργιπυὰπι πὸ γοβροηάὶξ φυϊάθπι: 
ὉΡῚ νογὸ πη 5815 τυ {15 ἀηαΥ 5. ΔΌΓΟ 5, ἈΓΡΘηἴΟΙ5. ΘΕ} πλ 15, ρου ἤβαιε 
οξοϑὶβ Ποβί 5) ἰάθγη δυμ ἀἰαυδπᾶο ρἰασαν!, αὶ φωΐάοηι ἴρ5θ ἀγογαθαγ, 
ἕαης τ] ααφογθπ! αὐϊὰ αοϊθηάἀ πὶ δββοί, εὖ ΠΟΥ τη ΪὮ] ΠαΒΟΘΥ ΠΣ : γ65- 
Ῥοηαϊξ 116, Πα αγαην τ ᾿ἢρογος. Αο πὶ αὐϊάθτη τη] βυπηΐ, (ααρρθ ἤθο 
ἴῃ πος πηθρηεἸξιι5 651) θὰ παῖ! Π}}}} ἀϑὺϊ Ὁδτο. Νδπηιὶ δἰ ἐο δογμῆὶ τηυξας τπ8ῃ- 
510 5 Ιἴθγ, αὶ ρυςϑίηεἰββίηχιϑ Θχετς, ἴῃ ἔρβο εβίδεῖς ἤογο μοῦ. (Οὰπὶ ἢΠὶ5 
᾿Ρδγοσιπι οἰ απ τατῖθιι5 ργθιηθγου, ἰζοσιπη ταϊεῖο, ἀθάμηηαο ἰηΐθγγορο, αὐἱά ἃ 
16 ἢδυ] ορογίοσγοί, ἢ Ἰὰ ᾳφαοα 6ββϑὲ ν᾽ γα ατιπ Θχίρθγο {6} 1Οἰββὶ πη ὃ ρΟΒΒΘΙῚ: 
ΣΘβροηαϊί {16 πἰπὶ, 51 ΤῈ ΝΟΒΟΑ ΚΒ, ΟΒΌΈΒΕ, ΥἸΤᾺΜ ΕΕΠΙΟΙΤΕΞ 
ΤΕΑΝΒΙΒΙΒ. ρος δὐάϊϊο ογδουϊο, ραν δι βιῖπὶ : ΔΥ ΓΑ ΩΣ δπὶπὰ οὐ 

ἃ ᾿Απεπειρώμην αὐτῷ, δ:6.} ἴμϑξε Ηετοιοΐ. 
ἢ. 1. 6. 47 εἰ 48, 

Ὦ ᾿Επεὶ μέντοι ἔγνων) Ἰίὰ γΟΒΟΥ ρΒΙ Π. 8 ΟΧ 
ΟὨΒΟΠ θη 5 Βίθρηϑηι οἱ θυ ηοϊανὶὶ 
οοη]θοΐατῖ8. Ῥυϊὰβ ἰδροθαΐαγ ἔγνω. 

ῳ Πολλὰ μὲν, ὅςο.} Ὑἱάδ 515 Ηεγοιοῖ. ὨῸ, 
ὃ, 6, 50, 51. οὐ ἀὰ Οτοϑϑὶ δ}1}5. ο. 43, 85. 
ὨΘΟΠΟῊ οἤ. Θεἰϊ. ᾿ιῦ. 5. ο. 9. 

ἃ ΣΑΥΤΟΝ, ὅτο.) τὰ ργθοθρίὶ ἰβδίΐαβ, 
γνῶθι σεαυτὸν, ἴπ πο τποάππὶ Ἰηἰογργοία- 
ἔυν Οἴσοσο 7 50. ἤϊορ, ἘΌ. 1. ο. 929, Ἅοερο 

ανϊηνιη, ἐμαίηι, Ὦ, 6. Θχρίογαᾳ δὲ σοῃβι τα 
ἰὰατη τ θθοἰ Π αΐθη. Ὑάς ροττὸ, 8 ἑαπεϊ 
δῖ, φὰς ἀ6 δοάϑιη ργϑδερίο οοῃξαβϑὶξ 
ϑιοῦαιιβ Βοστα. 31. 

6 Ἐγὼ δὲ ἀκούσας, ὅς. 1μΘαὶίαν οἰϊδτα 
ἐπεὶ δὲ ἀκόσας, ναὶ ἐπεὶ δὲ ἤκουσα. ϑεὰ 516. 
Ῥηδιιπι. ομληΐῆο βοαυθηάσμῃ ἀυχὶ; αυἱ 
Ῥ͵τῸ ᾿Ἰθοιομ θ115 1ϑῖ8, 6 χ νϑῖ. Θχομαρὶ, 886- 
ἰοχιἰαΐο Βα διέ, ἐγὼ δὲ ἀκούσας. 
Ἰοοιομομι 6 Χ ψοΐιβ[15 51118 Θ᾽ ΘΙΏΡΙΪ8Ι 
αὐργε Θἰ αδνϊοϊδιο. 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΈΙΑΣ 2. 957 
᾿ἥσϑην" ἐνόμιζον γὼρ τό γε ῥᾷφόν μοι αὐτὸν προςτάξαντω, τὴν 
εὐδαιμονίαν διδόναι. ᾿Αλλοὺς μὲν γὰρ γινώσκειν τὸς μὲν" οἷόν 
τ᾽ εἴγωι, τὸς δ᾽ ὅ᾽ ἑαυτὸν δὲ ὅςτις ἐςὶ, πάντα τινὼ ἐνόμιζον ἄν- 

ἰδέι Καὶ τὸν μετὼ τοῦτο δὴ χρόνον, ἕως μὲν εἶχον 
χοίλϑν μετὼ τὸν τῇ παιδὸς ϑάνοτον ταῖς τύ- 

τπειδὴ δὲ ἀνεπείσιϑην ὑπὸ τῷ ᾿Ασσυρίϑ ἐφ᾽ ὑμᾶς ςρα- 
τεύεσϑαι, εἰς πάντα κίνδυνον ἦλθον" " ἐσώθην μέντοι ἐδὲν κοκὸν 
λαξών. Οὐκ αἰτιῶμαι δὲ ἐδὲ τάδε τόν ϑεόν. Ἐπεὶ γὼρ ἔγ- 
γων ἐμαυτὸν μὴ ἱχονὸν ὑμῖν μάχεσσαι, ἀσφαλῶς σὸν τῷ Θεῷ 
ἀπῆλθον, ἢ αὐτὸς ἃ οἱ σὺν ἐμοί. Νῦν δ᾽ αὖ Ὡάλιν ὑπό τε 
πλότε τῷ παρόντος διαθρυπτόμενος, καὶ ὑπὸ τῶν δεομένων με 
προζάτην γενέσϑο!, ἢ ὑπὸ τῶν δώρων ὧν ἐδίδοσαν μοι, κοὶ ὑτ᾽ 
ἀνθρώπων, οἵ με κολακεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ ἐθέλοιμι ἄρχειν, 
πάντες ἂν ἐμοὶ πείθοιντο, χαὶ μέγιςος ἂν εἴην ἀνθρώπων" ὑπὸ 
φοιότων δὴ λόγων ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντό με πάντες οἱ χύκ- 
λῳ βασιλεῖς προζτάτην τ πολέμϑ, ὑπεδεξάμην τὴν ςρωτηγίαν, 
ὡς ἱχανὸς ὧν μέγιςος γενέσ)ηα! ἀγνοῶν ἄρω ἐμαυτὸν, ὅτι σο; 
ἀντιπολεμεῖν ἱχωνὸς ὠμήν εἴνωι, πρῶτον μὲν ἐκ ϑεῶν γεγονότι, 
ἔσειτω δὲ διὼ βασιλέων πεφυκότι, ἔπειτω δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀρετὴν 
ἀσχῶντι" " τῶν δ᾽ ἐμῶν προγόνων ἀκόω τὸν πρῶτων βασιλεύσαντα 

(οἰ ϊοϊἑαΐθπη ταὶ ἐτϊθαεγθ, ταπὶ (ΔΟ Πα τα προγαηο, ΝΝϑιΩ 8105 ραγίϊπη 
Ἷ ῥο586, ραγίϊπι ποῇ : αἷ5 νοχὸ 511 ἰρβϑηχεῖ, σαθι θὲ Ποπιΐποπὶ 

50ῖγα ρυΐϊαθαιη. Οπηηΐαᾳαρ δἀθὸ ἀδίηοθρ5 ἰδροῦθ, αιατηάϊα φαϊοΐθη ςο]8]}, 
ΠΪΒῚ ογαΐ ροβί τπογίθιη [11], φυδη ΟΌΓΘ ΠῚ. σα 5815 ΤογταΪ 05 συ ράγθπ). ΨΥ ὰπη 
Ῥοβίθδαιαπι αὖ Αββυσῖο 5ΌΓᾺ ρουβιιδ55, υἴ ΘΧ ρθαϊοηθη αἀνογβὰβ νῸ5 51156]- 
ῬΘΓΕΠῚ, ΟΠΊη5 ροηθεὶς 80}} ροτγίουϊα : ἢθο 0110 ἴατηθὴ δοσθρίο πιᾶΐοὸ βογναΐυβ 
5υπι, Ας πὸ ἀ6 ἢΐ5 αυϊάοιη ἄθυπι ἰπουδο. Νδιη. Ὁ] πὸ δὰ ρυρπαπάμπι 
δἀνεογβὰβ γῸ5 Ἰἀοηθιτὰ ΠΟῺ 6586 δηϊησανοσί!, ταϊὸ, ἀ6᾽ ορ6, ἰὰηὶ ἰρ58 (ὰπὶ 
τὶ πιδοιέηι ον αϑίτηι5. ϑθά γαζϑὰγῃ πυὴς ἀ6}10}15 ορυϊοηξῖδο ργθβθηῖβ ἀ"Π]ὰ- 
51,5, οἵ οὔ ΘΟΙΌΤΩ ὈΓΡΟΘΒ ΟΕ] Π16 τορσαθαηΐ αἵ 615 ΡΥ 5860η1, οὗ οὗ 1Π|ὰ πηαποτο 
4865 γϊη] ἀοηαθαηΐ, οὐ ΠΠ]Ἰοταγα ποι παπ οροχᾷ, αὶ τ ]ῃϊ δαποθηΐαπαο βαίι- 
τὰπη ἀἰσοθαηΐ τ οἴμηθ5 ταϊῃΐ ραγογοηΐ, οἱ οπιημην δ Ὸ γΩοΥ ΤΆ ΠΣ} ΓΤ Δ ΧΊΠΎ5 
ονϑάύογοπη, πιο ὃ οην ἱπηροτῖο 6556 νϑ]]διη ; δ᾽ υβιποῦ! ἐπημανι νου 5 1 Παίς, 
Ἡ8] ΓΟΡῸ5 οἵηπθ5 πάη Π6}}} πιὸ ργωβίἀοτῃ ἰθρογιηῖ, 5υβοορὶ ΤΏ 115. 10}- 
Ῥεγδίουϊαπη, αχαϑὶ 6556} 15, αἱ τηαχί πιὰ ον δογο ῬΟσσ6 πὶ: ΠΟ ρΒυτ σοτίο 
ἸΘΠΟΓΆΏΒ, αἱ 6110 διἀνογβὶβ ἴ6 σογοηο ρᾶγοιη πγ6 (101 ΔΥΌ ΓαγΘΡ, ὈΥΪΠν  Πὶ 
οχ ἀἴϊ5 σοηϊίο, ἀοἰπάο τορῖθιι5 ογίο, ἃἴαιιθ οἰϊδυ ἃ ρᾷογο αὐ νυἱγίαἴοπν ὁχουοὶ- 
ἰαο : αἵ ΘΧ γηΔ]ΟΥ 015 Πη615 Θ1ΠΊ, Ὁ} ὈΥΪ ΠῚ 5 ΓΟΡῊΟ ρΟΙ 15 Ο5ῖ. 10 δι πλμ] 

ἃ ᾿Εσώθην μέντοι, ὅχ6.} Ἰ,ορο, ὶ ρίασοί, νοοαυδηίαν Μοσυιηηαία;, ἰγαηδίαίαγη 6ϑί, 
Τιοάον. 85, Ὁ. 15, 0.151. αγξοῖη, (ουΐαθ. Ἀρηοροθ. ογαΐ ΟὙΟ5815) 
Ὦ Τῶν δ᾽ ἐμῶν, ὥς.} Δα, Μ. 3286... Ῥ. ΟἈΠάΔυΪ15 ΤΠ οΥ Δ ΟἸ ἸΔττιτη πον }551ΠῈ} 586}. 

3990, αηΐο τοτ, ΟἸτῖδε, 718, δὸ Ηογδοὶ ἀϊ5 θα), νἱΐάτω βίμπαὶ οἵ τοσηστῃ Πυΐο οὐρα 856 
ΓΥάοτυτη γοκΠΌ τη )ἡ Οτσιοὶ σ6Π}}5. αυἱ ἰταά!! Ἡδεγοήοίι5 110). 1. 6. 7, οἱ 866. Β' 

ιν ἀν 



ἥ 
958 ο΄ ΞΕΝΟΦΩΝΤΊΟΣ, νὰ 

ἅμω τε βασιλέα αὶ ἐλεύθερον γενέσθαι. Ταῦτ᾽ ὃν ἀγνοήσας, 
διχκωίως, ἔφη, ἔχω τὴν δίχην. ᾿Αλλὼ νῦν δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, γι- 
νώσχω μὲν ἐμουτόν᾽ σὺ δ᾽ ἔτι δοχεῖς ἀληθεύειν τὸν ᾿Απόλλω, 
ὡς εὐδαίμων ἔσομαι γινώσχων ἐμαυτόν, Σὲ δ᾽ ἐρωτῶ διὼ τῦτο, 
ὅσ ἄρις᾽ ἄν μοι δοκεῖς εἰκώσωι τῦτο ἐν τῷ παρόντι" χαὶ γὰρ 
δύνωσαι ποιῆσαι. Καὶ ὁ Κῦρος εἶτε, Βολήν μοι δὸς περὶ τότ, 
ὦ Κροῖσε" ἐγὼ γάρ σϑ ἐννοῶν τὴν πρόσϑεν εὐδοιμονίων, οἰχτείρω 
σέ σε, κωὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυνωῖχα τε ἔχειν, ἣν εἶχες, χαὶ τὰς 
υγοτέρας, (ἀκόω γάρ σοι εἶναι!) καὶ τὸς Φίλος, καὶ τὸς ϑερά- 
ποντῶς, " χαὶ τράπεζαν σὺν οἵχερ ἐξῆτε᾽ μάχως δέ σοι καὶ 
πσολέμος ἀφωιρῷςἙ Μὰὼ Δία μηδὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Κροῖσος, σὺ 

ἐμοὶ ἔτι βολεύε ἀποχρίνωσϑαι περὶ τῆς ἐμῆς εὐδαιμονίας" ἐγὼ 
γὰρ ἤδη σοι! λέγω, ἢν τωοῦτά μοι ποιήσης ἃ σὺ λέγεις, ὅτι ἣν 
ἄλλοι τε μωχαριωτάτην ἐνόμιξον εἶναι βιοτὴν, καὶ ἐγὼ συνεγί- 
νωσχον αὐτοῖς, ταύτην καὶ ἐγὼ νῦν ἔχων διάξω. Καὶ ὁ Κῦρος 
εἶπε, ἡ Τίς δὴ ὁ ἔχων τούτην τὴν μαχωρίαν βιοτήν Ἢ ἐμὴ 
γυνὴ, εἶπεν, ὦ Κῦρε" ἐχείνη μὲν γὼρ τῶν ἀγοθῶν χαὶ τῶν μα- 
λακχῶν καὶ εὐφροσυνῶν πασῶν ἐμοὶ τὸ ἴσον μετεῖχε" Φροντίδων δὲ 
ὅχως ταῦτα ἔςται, καὶ πολέμδ χαὶ μάχης ὁ μετῆν αὐτῇ. Οὕτω 
δὴ χαὶ σὺ δοχεῖς ἐμὲ χωτασκευάξειν, ὥςπερ ἐγὼ ἣν ἐφίλεν μά- 
λις᾿ ἀνθρώπων" ὥςτε τῷ ᾿Απόλλωνι, ἄλλα μο: δοχῶ χαριςήρια 

οἵ τορησσα οἱ ᾿ρουίαίθι 6586 σοηβθαιαίιαι. ἔϊεθο ΘΙΡῸ Οἵνπὶ ἸΡΏΟΓΑ ΘΓ Παἢ 
χπιθτϊὸ, Πα υ1ΐ, ροθηδπη βαᾶθθο. Ναπο δυίΐθπι, ΟΥγθ, Πα 01}, τη θΙ ΡΒαπι ΠΟΒ0Ὸ ἢ 
8) {πι νογὸ δάμιιο νϑγάσθπι ΑΡΟ]] ηθιὴ Θχἰβιϊπιαβ, 41 Ὀθαΐαμι π6 ἴογο αἰχὶξ, 
51 ΤηΘΊρϑιηι πῦββοπι ἢ ΤῸ αυΐθπι ργοριογθὰ ἸῃτοΥΓορῸ, απδα ορτϊπηὰ σοπ]έζι- 
γᾶπη ΤὩΪΠΪ ἀθ μος [δοίαγιβ ἴῃ ργερβθητᾶ νἹ ἀθυῖβ : Ῥοΐθβ θπίμῃ ἰὰ ἔδοθσθ ΕἸ 
Ογτυβ, θὰ νεγὸ τΉ1ῃϊ, ἸΠαυ1, (6 μος σομΒ: πὶ, ΟὙΌΘ86 : ἤδΙὴ ΘΡῸ ΠΊΘΟΙΙΠῚ ἴῃ 
ΔΏΪΠ]Ο ΘΟὨΒΙἀΘΓΔΉ5 [6] ]οἸαΐθυη ἰδ πὶ ΡΥ Ἰδι Π 8}, του οΟγα ἃ ΠΊΟΥΘΟΥ ΘΥσὰ ἴθ, 
οοη]αρότησιο {101 τὰ Πα ΓΘ Ῥθυτἰἴο, αιατ πα υϊϑεὶ : οἵ Π]1ὰ5, (ἀυιάϊο θηϊπὶ 
6856. {101 φιεαϑαίαηι) οἱ ἃγηϊοοβ, οἵ 1} ηγ}105, Θὲ ΤηΘη58}}, ΟἸΔ} ᾿αοξθηιι5 Θ5.15 
Ἐ5] : ῬΌΡΏΔ5 δὐιΐθηι δὲ θ6 11 {101 δἀϊίηο. ΕὙρῸ, αἷΐ Οὐὑτόθϑιβ, Ὠ1Π}} τὰ Ρτγοίδο- 
(ὁ ΔΠΊΡ ᾿15 ἀ6] 1 γθ5, (αἱ τη] ἀ6 πηθᾷ (]Ἰοἰϊτηϊθ γοβροηθ85 : δίθηϊπη 'ρ88 
͵δηι 6101 ἀἴοο, 51 ἤξθο, αι πιο αἷ5, ἴθ θυ δ, ἴΌγ6 αὐ αἰαὶ 4}}} νἸταπὶ ὈΘαΐ15- 
βἰπγᾶῖη ἀπσογ6 5ο]θηΐ, οἰϊδηλ πὶ δαἀβθηϊθηΐο, πὰς πιοαὸ ΠΟ: ΒΘ αν ζιι5 ἈΡΆΠῚ, 
τι ὕγγυβ, Θυ15, αἰΐ, θθαΐε ἰδές νἱτϑο οοηροβ δὲ ἢ χοῦ πιθα, ἰπαιῆΐ, Οντα: 
δῖ 1ΠΠ| τπθοιηὶ Ῥᾶγ5. ἑθαθα Ὀοποχιπ, δὲ πο  Π ἰανιιπι, οὲ συ ϊογαπι ζαϊξ : 
σαγαγαπη νογὸ 400 ρᾶοῖο πὰς σοὨ Ὠρογθηΐ, οἵ Β61}1 οἴ ραρηεθ ΠἰΠΙ πηθοιπι οἷ 
ΠΟΓΑΙΏΠΏ6 ἔπ. Αἷ τὰ ααοαθ ἢ ἰα θη οβίσογθ γ6}18 υἱάθυὶβ, αι ]θηὶ ΘΡῸ 
1Π]Παπὰ αυδὴι ογηγεΐμηι ᾿ουαϊηππι πχαχιμαὸ ἀΠ Πσοθαπὶ: ἃἀθὸ τ ΑΙΡΟΙ] ΠῚ δέξαηι 

τορι δΥαμ ῬΘοσαάϊ πὶ Ῥαβίογθπι {ἴδε αυ- Ὁ Τίς δὴ ὃ, ὅκο,) Τὰ Ἰιονῖ, φαοβ νἱάϊ, οἱ- 
δοῖῃ ἴῃ ᾿ἰδ. 2. ἀ6 Ζέεριιδ. πατιὰ Ἰοησὸ ἃ0. τθ5., Ο'αῤγίοϊδιι5 ἴὰ 5115 ἰηνθηϊξ Θχθιηρ ἃ- 
ἰηϊξο δαβυπηαΐ Ῥ]αίο. τθα5, Τίς δ᾽ ἣν ἔχων οὐ τιοχ, ᾿Εκείνη γὰ 

ἃ Καὶ τράπεζαν] . ΗΟΟ νοσΔΌ.]0 νἱοῖι5 τῶν μὲν ἀγαθῶν, ἔζο, α185 ἸδοξΟη65 ῬτΟῦδὲ 
5 ἰδοδίυν» οϊατη Αοΐ, Υἱ, ΒΙΘΡΉΔΠῚ5. 
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ὀφειλήσειν. ᾿Αχόσας δὲ ὁ Κῦρος τὸς λόγες αὐτῦ, ἐθαύμασε 
μὲν τὴν εὐθυμίαν" " ἤγετο δὲ τολοιπὸν ὅποι χωὶ αὐτὸς πορεύοι- 
φο᾿ εἶτ᾽ ἄρω χωὶ χρήσιμόν τι νομίζων αὐτὸν εἶνωι, εἴτε καὶ 
ἀσφαλέςερον ὅτως ἡγόμενος. αὶ τότε μὲν ὅτως ἐκοιμήθη- 

χίῳ χοωλέσως ὁ Κῦρος τὸς φίλος χαὶ τὸς ἡγεμό- 
γως τῷ ςρατεύματος, τὸς μὲν αὐτῶν ἔταξε τὸς. ϑησαυρὸς πα- 
ρωλωμξάνειν, τὸς δ᾽ ἐχέλευσεν, ὁπόσω πωραδοίη Κροῖσος χρή- 
ματα, Ὡρῶτον μὲν τοῖς “εοῖς ἐξελεῖν ὁποῖω ἂν ὃ οἱ μάγοι ἐξη- 
γῶνταωι, " ἔπειτω τὰ ἄλλα χρήματα παραδεχομένδς, ἐν δυγά- 
φροις ςήσωντας ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἐπισχευάσαι, καὶ διωλωαχόντας τὰς 
ἁμάξας χομίζειν ὅποιπερ ἂν αὐτοὶ ποξεύωντωαι" ἵνω ὅποι χα!- 
ρὸς εἴη, διωλωμ(ξάνοιεν ἕχωςοι τὼ ἄξια. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ΄ 
ἐποίϑν" 
Ὁ δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρετῶν, Εἰὐἰπατέ 

μοι, ἔφη, ἑώρωχέ τις ὑμῶν ᾿Αςραδάτην : ϑαυμάξω γὼρ, ἔφη, 
ὅτι πρόσϑεν Ὡαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς, νῦν ἐδαμᾶ φαίνετωι. Τῶν ἂν 
ὑπηρετῶν τις " ἀπεχρίνατο ὅτι, ὦ δέσποτα, ὁ δῇ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μᾶ- 
χη ἀπέθανεν, ἐμξλὼν τὸ ἅρμα εἰς τὸς Αἰγυπτίος" οἱ δ᾽ ἄλ- 
λοι, λὴν τῶν ἑταίρων αὐτὸ, ἐξέκλιναν, ὥς φασιν, ἐπεὶ τὸ ςΐ- 

ἴα τησηογα, αυϊθὰβ π6 σγαίυη οἱ ρυϑο ὈΘΆπ, ΠΟΧ ἀθθογ χη δ] νι άθασ. ἢ 5 
Οὐαὶ νϑυθὶ5 αὐ 5, Οντὰβ ἦπ 60 {τα} Παΐο πὶ ἀπ πὴ οϑί Δαμη γαΐῃ8 : 
ἀεἴποοθρβ ἐϊ6, φυοουπαιθ Ογγις ργοΠοϊβοογοίυγ, μπᾶ ἀποεθαίαγ : δῖνα δἀθὸ 
Ρτορίογοὰ ΄φαδα διπὶ ἀα αἰταϊαπι γΘῖπὶ αΠΠ} 6 τ 6556 ρυϊαγοί, 5εὰ αυδὰ 1ἰὰ (υἴϊα5 
ὉΙΟΙΓογοίαγ. Αο (ππὶ αὐϊάσηη πος τηοάο αυ]6 1 56 ἀδάργυηΐ: 

Ῥοκιυ τ]ὸ Ογτγὰβ ἀμῃη]οἷ5. οἵ ἀπο θυ5. σορί γι σοηνοσδί!β, Θου τ 8}105 4]- 
ἄσπη σοηβίϊζυϊε αὐ {Ποβάθγοβ ἀσοϊρογοηΐ, 1115. ρυοθρῖί, υἱ 46. 115. ῥθουη 5, 
ηθδβουπαμθ Οὔμοθβιβ ἐγ ογοί, μγϊπιῖπι 4115 56] ρογθηΐ, 485 ΠιΔΡῚ δοίσοπάαδ 
Ῥγφβου θογοηΐ : ἀδἰπαδ γο αὰ5 ρϑοιηα5 δοσορίαϑβ ἰῃ ἃΓοῖβ ἰοσαγοηΐ ἃο μΪδυ- 
5[Γ15 Ἰπηροπογθηΐ, ἐϊδαδηναιο μ᾽ αυδίγ!5 βογία ἰδέ θι15 δοίη Θα5 ΡΟ αγθηΐ, 
«υρσυπασθ ΡΥοοἰβοθγθηΐαν ἱρδὶ αὐ ορρογίαηο θη ροΥθ, δμα 51ΠΡῸ}} ΡΓῸ 
ΤΟΣ 5 ἀσοϊρογρης, ἘΠῚ ΠῚ αυϊάσπι ἰδία Θχβοαμθθδηίΐαγ : 
γχιιβ δυΐθιι αυἰθυβάδπι οχ Ὠ  5(Ὁ15 4αἱ ἀογαης ἀγΟΘβ8115, Π)]1οἶτ6, πα ἢ, 

αἰΐ, ἂπ ἃ] ἸΙ4]5 νοδίγῆτηα Αγαδαίαμι νἹ 1 ἢ ταῦ θηΐμ, 404 δηΐοπδο ἔγο- 
αποηΐον πῸ5 ἀοσθάογο 5015, τηοἀὸ πυβαϊαπι ἀἀραγοαί. Εὐ αυϊάδμη 6Θχ πιϊ- 
ΠἸΒΕΓΙ5 γοσροπαϊί, 15, ἀοιμΐηο, ΠΟ νἱν]ΐ, 5οα ἴῃ μευρπᾶ πηογίαιι5 6ϑῖ, οἂπι ἴῃ 
λργρίοβ σΌΓΓΙΣΠΙ 5. [ΠῚ ΠῚ 151556[ ; οϑρί υ], 5064Ὁ}18115 6}11ι5 Θχοθρί!8, ἀ60]1- 
ηλτυπέ, αὶ φηΐαΐοηι μοΥ ΠΙ οίτγ, ροσίθασιαπι) συ Ρυ Οὐ πι ἀρτηθη σΟΠΒΡΟ ΧΙ 5- 

ἃ Ἤγετο δὲ, δι 6.1 ΘΔ ρΙΘη 5 πο ἱπιροτα- ς Ἔπειτα τὰ] Ὑι46 Ρ. 208. ποῖ. ἃ, 816 
τοτῖβ σο 51 Π πὶ τη οππογαίογ οἰΐατη ἴηι Κ αἰοοίί ἰπίγα ρυ]ὸ -ττττ πρῶτον μὲν Ἐςίᾳ ἔθυσεν, 
Ἐχοοτρίί5 οχ Πίοάον. τ. 241, οἵ εχ .Νῖο. ἔπειτα Διὶ, ἕζο. ᾿ 
Ταπιαβο, ν. 4584. εἰ 462, (ἰ ᾿Απεκρίνατο ὅτι, ὅ.ο.1 Ὑἱάς αι ποῖδυ!- 

Ὁ Ο’ μάγοι, ὅςς.1 Ψ]Δ6 ν», 915, Τη115 Ὁ. 257, 
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880. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

φΦος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυπτίων. Καὶ νῦν γε, ἔφη, λέγεται αὐτῷ 
ἡ γυνὴ, ἀνελομένη τὸν νεκρὸν, κωὶ ἐνθεμένη εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, 
ἐν ἢ περ αὐτὴ ὠχεῖτο, προςχεχομιχένωι αὐτὸν ἐνθάδε πὴ πρὸς 
σὸν Παχτωλὸν ποταμόν. Καὶ τὸς μὲν εὐνόχος καὶ τὸς ϑερά- 
ποντὰς αὐτῷ ὀρύττειν Φωσὶν ἐπὶ λόφο τινὸς ϑήχην τῷ τελευτή- 
σαντι᾽ τὴν δὲ γυναῖχω λέγεσιν ὡς κάθητω, χωμαὶ, κεκοσμη- 
κυῖα οἷς εἶχε τὸν ἄνδρω, τὴν χεφωλὴν αὐτῷ ἔχϑσα ἐπὶ τοῖς γύ- 
νῶσι. Ταῦτα ἀχόσως ὁ Κῦρος "ἐποωίσατο ἄρα τὸν μηρὸν, χοὶ 
εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον, λαξὼν χιλίες ἱππέας ἤλαυ- 
γεν ἐπὶ τὸ πάθος. Ταδάτων δὲ χωὶ Τωξρύοαν ἐχέλευσεν ὅ,τι 
δύναιντο λαξόντας κωλὸν χόσμημοω ἀνδρὶ φίλῳ χωὶ ἀγοωθῷ τε- 
σελευτηχότι, μεταδιώχειν᾽ καὶ ὅςτις εἶχε τὸς ἑπομένας ἀγέλας 
χωὶ βῦς καὶ ἵππες, εἶστε τότῳ χαὶ ἄλλω πρόξατα πολλὰ 
ἐλαύνειν ὅποι ἂν αὐτὸν πυνθάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῶ 
᾿Αξςραδάτη. 

᾿Επεὶ δὲ εἶδε τὴν γυναῖκω "ἡ χωμωὶ χαθημένην κωὶ τὸν γεν- 
ρὸν κείμενον, ἐδάχρυσέ τε ἐττὶ τῷ πάθει, καὶ εἶπε, Φεῦ ὦ ἀγαθὴ 
χαὶ πιφζὴ ψυχὴ, οἴχῃ δὴ ἀπολιπὼν ἡμᾶς" καὶ ἅμα ἐδεξιῦτο αὖ- 
τὸν, χωὶ ἡ χεὶρ τὸ νεχρᾶδ ἐπηχολόθησεν" ἀποχέχοπτο γὰρ χοπίδ; 
εὑχὸ τῶν Αἰγυωτίων. Ὁ δὲ, ἰδὼν, ξολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγησε᾽ 

βθηΐ. ( ὈΧΟΥ ᾿ρ5ιι5, ᾿η (1, [.πὶ πηογίατη ϑαβί 1556 ἀἸοῖτα, δίαιιθ ἱπιροβί- 
{πὶ ἴῃ λαγηιαπιαχαηι, αυδ ᾿ρ5α νθηὶ 5 τα οϑῖ, ἃ τα} 1556 πὰς δ] απὸ δα Ῥαεῖο- 
ἴπηὶ Πανίαπη. ΑἹ πἴ δὲ διιπαοῆοβ οἵ ἴατμαϊοβ ᾿ρϑίαβ ααοάδιηῃ ἱπ τπὰπγυ]ο σοπα ο- 
τί απ πηογίιο [Οἀ6ΙῸ : δἵ ἀΧΟΥΟΤῚ ὨῈΠῚϊ 56 θγθ, ατ186 ΤΥ ἘΠ πὴ ΓΘθῚ5 115 οσηϑυϊ, 
ἀυδδοῦπαιο παθαδυϊί, δ᾽ ιβαὰθ σαραΐ ἐπροϑδίἑην σϑηῖθιβ ἰοπθαῖ. Ηξος υδὶ 
Οντιβ διιάϊνιῖ, δηλ βαηδ δεμέηι ᾿ΘΓΟιιββιὶ, βίατγηητθ ἴῃ δασαπι τ] 1η51}}15- 
56ῖ, 5: 115 δϑομηι ΘΟ. ι15. τ ]}}16, δα ἐγ Ἴδέοηι ἐϊπιπὶ ολδαπι δά νθῃϊίαγ, 
Οδάαϊα νογὸ ἙοὈγγυφαμθ τηδηδαΐ, τ δρϑοιηιὶ Βα ηθγθηξ αι] αὐ ΟΥ̓ μη 
τηοσίαο νῖγο ἀιηΐοο οἵ ἔουὶ σοηνθηϊγοί, βία! 1 γῆ τ16 5 ΒΘ ΘΥΘΠΓΙΣ : οἵ δὶ αα]δ 
ΒΊΘΡῈ5 οἵ θονο5 εἴ θῆμοβ βθαῖπα ἀποογοί, πηαπάαθαΐ τ 8]1ὰ5 οἰϊαπη ρου 65 
ϑὸ πρι τὰ5 ἀρογοῖ, ὉΙ ΠΩ 56 γοβοῖγοὶ 6556.) 6110 τηαοίαυὶ ἀρυὰ Αθγαάαίΐδπι 
Ῥοββθηΐ. 

ὕ1τ τὶ βοάθηίθῃι τυ θύοι νἀ δὲ Ἰασθηΐθιῃ ππουΐαμμη, ἰδου]ηγα5. οὉ 
σᾶδιπῃ ἐγ δέρῃ Ῥγοίπαϊ, ας αἰχῖς, Ηθιι ογέθιη ἂς ἤάαπι αηίπιαπη, ἃ Ὀ 1501 ογσθ 
ΠΟΡῚ5 το] σ 15: βίπηα! ἀθχίγαπι πηουίαϊ ργθῃθπάϊε, δίαψιιθ θὰ βυθβθαιυία οξί ς 
σαρΡῈ αι ἃὉ συ Ε}5 σορίάθ [υἰδβοῖ απηραΐαία. ΟΥντγιβ Τα οἂπι νἹαϊ, 

ἃ Ἑπαίσατο ἀρα τὸν, ὅς 5.1] ὨοΙδης5. 515- Ὁ Χαμαὶ καθημένην) Ὑ1Δ6 5ΒΌρτα Ρ. 907. 
Ὠσμι: νἱα6 δογθιη. χχχὶ. 19. ΠΖεῖ.. χχὶ. 19. ποῖ. Ὁ. 
Ἡοηιεγι8 Τὶ. μ΄. ν. 162. α Ὑπὸ τῶν, ὅτ 6.1 ΤιΘα ΠοΙανια5. Πἰρτὶ Βιι- 

ἀρ 515 βου ρ ΓΆΤη δ πο ΒΘα 5 68, ἀπο- 
κέκοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ τῷ Αἰγυπτίων. 
(ἀτηθὴ οἵ Βίθρ αι πὰ νἱαοτὰπὶ 

ἴάδπι. Οάν8. ν΄. ν. 198. σάω, ΠΟ ἀδίνατη, Ηἴσς Ἰοσαπι ΠΆΡΘΓα. 
Ὠἰϊμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, κα ὃ πεπλήγετο μηρὼ πίδαιο ΤιΘυῃοΙανῖι5 φαϊάθιι ΡΟἱ 5 ὑπό τε, 
Χερσὶ καταπρηνέσσ᾽" ὀλοφυρόμενος ο΄ ααδῃ {Ππ4 ὑπό τὸ βουϊθοηθητα οδηϑεῖ, 

Δή ῥα τότ᾽ ᾧμωξέν τε ἃ ὃ πεπλήγετο μηρὼ 
Ἄσιος Ὑρτακίδης 
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"χαὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο, καὶ δεξαμένη δὴ παρὰ σῷ ΚΚύρο 
ἐφίλησέ τε τὴν χεῖρ, καὶ πάλιν ὡς οἷόν τ᾽ ἦν προςήρμοσε" χαὶ 

εἶπε, Καὶ τἄλλα τοι, ὦ Κῦρε, ὅτως ἔχει. ᾿Αλλὰὼ τί δεῖ σε 
ὁρᾷν; Καὶ ταῦτ᾽ ἔφη, οἷδ᾽ ὅτι δι᾿ ἐμὲ ἐχ͵ ἥκιςα ἔπαθεν, ἴσως δὲ 
καὶ διὼ σὲ, ὦ Κῦρε, ἐδὲν ἧττον. Ἐγώ τε γὼρ ἡ μωρὼ πολλὼ 
διεχελευόμην οὐτῷ ὅτω Τοιεῖν, ὅπως σοι Φίλος ἄξιος λόγε φα- 
γείη: αὐτός τε οἵδ᾽ ὅτι ὅτος ὁ τῦτο ἐνενόει " ὅ,τι πείσοιτο, ἀλλὼ 
τί ἄν σοι ποιήσας χαρίσωιτο. Καὶ γὼρ ὃν, ἔφη, αὐτὸς μὲν 
ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, ἐγὼ δ᾽ ἡ πωρακχελευομένη, ξῶσω πα- 
ρωχάθημωι. Καὶ ὁ Κῦρος χρόνον μέν σινοα σιωπῇ χατεδάκρυ- 
σεν, ἔπειτ δὲ ἐφθέγξατο, ᾿Αλλ᾽ ὅτος μὲν δὴ, ὦ γύναι, ἔχει 
τὸ χάλλιςον τέλος" νιχῶν γὼρ τετελεύτηχε᾽ σὺ δὲ λαξϑσω τοῖσ- 
ὃς ἐπιχόσμει αὐτὸν τοῖς πωρ᾽ ἐμδ᾽ (παρῆν δὲ Γωξρύας καὶ ὁ 

ταῦ ὸ οὔδπι πιδ]ογὶ ἀοίογθ δαίδοίῃβ εβί : πη ον δυΐθμ δ) 1 γ6 οοθρὶϊ, ἀρ 6 ρ- 
τάιααε ἃ Ογγο πηϑητπ οβοι αἴ, δὲ γυγϑὰβ ἔοοο δαπὶ) υἱὶ αι! ροίογαζ, 
αοορπιοάαν! ; αἰχίίαμο, ΕΝ Ίαμ) σφοίογα, Οὐχ, 515 56 βαθβηῖ. ψογὰμι αι ά 
αἰήποϑί θα ἴῈ δάβρίοθγε ἢᾧ Αἴάαῖδ ἰηδθς, αἰΐ, 8610 ὈγΟΡίρου τη6 πηχὶ πηὸ ̓ ρ5] δοςὶ- 
(ἶ556, ἃς ἔογίαββίβ δἰΐϊαιη ργορίθυ 16, Ογγθ, Ὠ 110 τηϊηύβ. ἘΕἰθηΐηχ βίυϊία 
Θ6Ὸ τοῦ 5 οαπι οοποτίαϊα 50π|, οἰ οογεί, οἵ δηλίσιμι ἴῃ ἀἰΐᾳαο πατηθτο μϑΌθη- 
εἶυπν {181 56 ἀθοίαγαγοί, οἱ 'ρβθ βαΐ 5010, πο 14 5101 δοοϊάογοί, σορ]αθαΐ : 
536 αυΐθυς [δοϊποῦθι5. δα 1115 Ε10] στα σαγείαγ, (Δ ΟΌγΘ τ 'ρ56 αυϊάθῃῃ, 
πααυῖϊζ, οχίγοπιιπι νἱζοθ ἀἴθτι ἰἰὰ πηοτίθ οοηΐδοϊί, αὐ 46. 6ὺ πϑιῖῆο φοηπμοτὶ 
Ῥοββὶί, ΘρῸ γογὸ πογίδίσϊχ οἱ νῖνα ἢὶς δάβιήβθο. Ουγιβ 8] απατηά τα ομὴ 5116 η- 
(ἶο Ἰαοτίμηαβ (μαι, ἀοὶπάς αἰχῖέ, ΗἸς νερὸ, τηυ]1ογ, ἤηθπὶ Ργϑθ ο] Υ Ἰββ᾽ πλτ 
ΒΟΥ 5 δβὲ ; πα πη νἱοίοῦ ἴθι Οὔ Βργθιηιπη : τὰ νογὸ ἤδ6ς ἃ Π16 Δοορἰτο, 
Δ} θῈ8. δαπη ΟΥ̓ΠΘΒ : (πᾶπὶ ἀὐργγα5 Οδααϊάβημπο 7γαπι δἀογαηΐ, σορίοβιιτη οἵ 

5ΓΕΡὨΏδηυ8, γεὶ γοϊϊηθηάδπι γυ]ρσαίδτη βουρ- 
ἔαγδτη, γε] γαροηθηάυτη ὑπό το τῶν, ὅτ. 
ἷ, Ε. ὑπό τινος τῶν, ὅκα. φυαδά ΔΥΌ] τῶν 
Βαυά ἐλο!ὲ ργαθυτηϊββαση {886 Ἰιἀϊσεΐ. 
5ι6(, παρά γ᾽ ἐμοὶ κριτῇ, γεοθρίδηῃ 1}}} Ιθοΐϊο- 
ποῖὴ ἐγαβίγὰ, βοϊοἱδγαηΐ : οὕχη 58[}8 ΘοΙη- 
τηοϑὰ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ΤηΔ 18 ΔΌΒΟἶ58ἃ 
ἀϊοαίαγ, ὑπό τινος τῶν Αἰγυπτίων Ἔγαΐ 8Δ056}8- 
88. 511} μἱαπὸ τηοάο βυρτὰ ἰοᾳυϊίυν 
(Τοῦτ 45 110. 4. ᾿. 249. ἀ6 ΟΝ εγὶρ ἤβϑουο Α58- 
ΒΥΓΙΟΓΌΤΩ ΤΟΡ6 : ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος μὲν τέθνηκεν 
ὑφ᾽ ὑμῶν. 

ἃ Καὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο, ὅκο.] Ἠαυά τὰ 
αἰδδίταϊ θη (ὐγηείία; ἀο!οη 15. ̓ τηαρί ὨΘΙᾺ 
τορτγιθϑοηίαί Τλισάπιι, 11Ὁ, 9, ν, 109, εἴ 56ᾳ. 

δὲς νὴ ψαῖα, φαρι [εγαϊὰ οὐάνιοϊ! απηυϊοίιι, 
] »αϊὶ ἐετιε ϑγαϑ ------- 
---τ- καυισπήνιε αγοῖδ οοπερίεαα ἀοϊογεηι, 
Ῥεγγγωάδων ἰαογίνιϊδ, εἰ ἀηιαΐ γγὸ οοπἼυρε 

ἐιιείτιπι. 
. ᾿ 

Ῥαρίπῥαδγη αὐἱδην ἀγκυτηθηΐατη ἘΠ οἰοὶ οον- 

τηΐ 8 ἰδοογαΐ ϑοίεγίοίνιι8 Ῥοδία ἐπόποιος, τιΐ 
Ὠδτγαΐ ϑιυύάα8 δὰ γ. Σωτήριχος. 

Ὀ Ὅ,τι πείσοιτο] Ἐςκϑίαί Ὦδβδο ἰθοίϊο, [,6- 
ἀηοϊανίο ἰδβία, ἴῃ ἰργὸ Βυάθηβὶ; οἰ]ι5 
δἰΐδιη ἰὴ Μϑίο Βοάϊ. μαι οθβοῦγα γοιηὰ- 
ποηξ γαϑίιρία; δα ῃὶθαδί θηϊτη πήσοιτο, Πα 
Ρωπηιζθηάδιηῃ βδηὸ βουϊρίαγαπι; διὰ ἱθρὶ- 
ἴῸΓ οἵ πείσομαι οἴ πήσομαι ἴῃ [ΐαγο γουθὶ 
πάσχω.  γογὺ ϑίορῃδηι5 ἀ6 ἢοθΟ πείσοιτο 
ἱδηαυθτη ἃ πείθεσθαι. Τογηαΐο ΘΟΠρΟΑϑιζ, 
ἀπροςδιόνυσα ΟἸΙΔΏΪΩΟ ϑ1η{. ἴῃ 11.185 νπ]- 
5815 ροββϑιπχὰ βου! ταν, ὅ,τι ποιήσοιτο. ΝΟΒ- 
ἔγατη ἰθοί Ομ διη ἰρ58 ἰοοὶ βοηϊοηίία Παριίαῖ, 
ΟΥ̓Δ ΙΟὨΐβαι16 (οί 56.165; ὨδΙὴ 516 1} 
τηοἀὸ, οἵδ᾽ ὕτι δι᾿ ἐμὲ ὃχ ἥκιςα ἔπαθεν, ὅκα. 
Θϑτὴ οἰϊαϊῃ 6Χ 518 ΘΧθιηρ]δυῖθιβ δάΐουι 
Οαὐγιεϊζιιδ, οἱ γοοἰρ᾽Θηάδτγη τηοηοί οΜιργοέτι8. 
5364, ΘΧΘΙΏΡΙ απ οὐ υϑάθτη ργουβὰϑ ΟΥ Δ ΙΟΠ15 
β6υϊοὶ οἱ νν. ἀυδιιαιϊοποὰ αυοὰ 
οὐαηθμη (1, ΟΧ 'ρ80 δάϊεγαση ΧΘΏΟΡὮΟΙ- 
(6: ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται τί πείσον- 
ται, ἀλλὰ καὶ τί ποιήσυσι, πολὺ, ὅς ο. ΘΧΡΘά, ΠΠ}0. 
3, ». 177. εὐϊί. Βίοριι 
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Γαδάτας πολὺν καὶ χωλὸν χόσμον φέροντες) ἔπειτω δ᾽ ἔφη, 
ἴσϑι ὅτι ἐδὲ τὰ ἄλλα ἄτιμος ἔξαι, ἀλλλὼ χαὶ τὸ μνῆμω πολ- 
λοὶ χώσεσιν " ἀξίως ὑμῶν, καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰχὸς 
3 ν 2 “ ὙΠ νιν» ὁ 1; ᾽» ᾽ ἀπ ἀνδρὶ ἀγαθῷ. Καὶ σὺ δὲ, ἔφη, ἐκ ἔρημος ἔσῃ, ἀλλ᾽ ἐγώ σε 
χοὶ σωφροσύνης ἕνεχω χωὶ πάσης ἀρετῆς κωὶ τἄλλα τιμήσω, 
χωὶ συςήσω ὅςτις ἀποχομιεῖ σε ὅποι ἂν αὐτὴ ἐθέλῃς" μόνον, 
ἔφη, δήλωσον πρὸς ὅντινω χρήξεις κομισϑῆνωι. Καὶ ἡ Παν»- 
θεια εἶπεν, ᾿Αλλὰ ϑάῤῥει, ἔφη, ὦ Ἰζῦρε, ὁ μή σε πρύψω τρὸς 
ὅντινω βόλομαι ἀφικέσθαι. 
Ὁ μὲν δὴ ταῦτα εἰπὼν ἀπεήει, κατοικτείρων τήν τε " γυναῖχα, 

οἵου ἀνδρὸς ςεροῖτο, καὶ τὸν ἄνδρα, οἵαν γυναῖχα χωτωλιπὼν 
ἐχέτ᾽ ὄψοιτος Ἡ δὲ γυνὴ τὸς μὲν εὐνόχος ἐχέλευσεν ἀποςῆ- 
νῶι" (ἕως ἂν, ἔφη, τόνδε ἐγὼ ὀδύρωμωι ὡς βόλομαι) τῇ δὲ τρο- 
φῶ εἶπε παραμένειν, κωὶ ἐπέτωξεν αὐτῇ, ἐπειδὼν ἀποθάνῃ. τε- 

, . ΔΕ Χ Ἁ 3 δι πε , ς Ἁ λ 

οικωλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρω ἐν ἑνὶ ἱματίῳ. Ἢ δὲ τροφὸς 

πολλὼ ἱχετεύθσω μὴ ποιεῖν τῦτο, ἐπεὶ δδὲν ἤνυε, χωὶ χαλεπαί- 
νοσῶν ἑώρω, ἐχάθητο χλαίδσω. Ἣ δὲ ὠκινάχην πάλαι " ὥα- 
ρεσχευασμένη, σφάττει ἑαυτὴν, χωὶ ἐπιθεῖσα, ἐπὶ τὼ ςέρνο, τῷ 

οἰοραηίοπι (ἀγβηΐεβ οὐπαίιη) ἀοϊηἀθ βοϊίο, Ἰηαϊξ, ἢΘ ααϊάθη 1105 ΠΟΠΟΓῸΒ 
᾿ οἱ ἀοίαζυγοβ, 564 οἵ πηοπυχηθηίαμῃ ἐἐΐ σοΙαΡ  υγ65 οχ αἰρηϊίαίο νεϑίγᾶ ἀσσοβίο 

ταπτα]ο οοπῇοϊθηϊ : οἱ τηδοία θιπίιν οἱ αι ϑο ΟΠ6 6 νἱγῸ [ὈΓΕ ἐοαπιτα δβί παο- 
ἑαγὶ. Τὰ αποαια ἀδβοτία, ἰμαυῖί, ὨΘἢ οεῖβ, 56 ΘρῸ [6 ρυορίογ ρυαϊοϊ αι 
νἱγυἱέβαμο ἔμαβ σϑοίογαβ οὔτι 8115. γθθιβ οοἴδπη, {ππὶ αἰϊομΐ σομπηπηθπάδθο, 
αυἱ (6 φποοπηααθ νοὶθβ ἀθρογίαθις : ἰαπίτη, αἰΐ, ἸηἀἸσαῖο δα χιοι ἀθροτγίασγὶ 
(6 ουρία5. ΕΠ Ραηίῃέδ, 5θοῖιγο 515 δηΐπηο, ἱπηϊΐ, Οὐντὸ : ποαυδαϊδηι ἴδ 
οοἰαθο, δα φιθ ρϑυνθηϊγο ν  ]η]. 

Ογτιιδ δος ἰοαχασίι5. (ἰβοθβϑίς, ἐπὶ χα 6 ΓῚ5 τη βουίαβ, α1188 ὙἸΓῸΠῚ ἴ8 [6 πὶ 
ΔΙῚ 51556ῖ, ἴα τ νἹΥὶ» 4] ΓΘ] τοΐα τ ἀχόγθηι ἰά]θηι ΟῚ Διηρ Ἰὼβ δάϑρίσογοί. Μα- 
ΠΙΘΓ υΐθπι θη ἢο5 βθσθάθγα ἠιιβδὶι : (ἀοηθο ἰϑίαμη ἜρῸ, ἱπααϊῖ, οχ Δηϊπὶΐ 
βϑηϊθητᾷ ἰαπηθηΐαηάο ἀθῆἤσδνθι) πιίγὶοὶ αἰχὶξ αὐ δϑομηὶ τηδπογοί, δ ἀύτη δ 
ῬγεοΘρΙΐ, αἱ 56, πιουθ μι ὉὈῚ οσσαθαϊδβοῖ, οἵ νἱγαπι πηᾷἃ νϑβίθ νοϊαΐοβ οὐίθρθ- 
τοί. Νιυιγῖχ τπυ}}5 Θὰπὶ ργθοαΐα βαρ Ἰοἰΐον, πὸ 4 ἐποοτγοῖ, οἂπι πἰΠ1]} ρτὸ- 
ἤοογεί, ᾿ρβάπιαιιθ νἱάθγοὶ ἰῃάϊρηῃαγὶ, 5θ αν: ᾿δουϊ πα η5. Ταιηὶ τρμζίεν, (Πα 88 
8ΟΙΠΔ ΘΠ ἀπάτη ααὐ ἄθς Ῥατγαΐαπι Παθογοῖ. βοίρβαμπι ἰασοϊαΐ, οἱ σαρὶθ ἴῃ 

8 ᾿Αξίως ὑμῶν) Ὑυ]ρὸ, ἡμῶν, εα ἀϊρηλίαϊε 
πιοϑδίγῆ, 8684 Τ,ϑιηοϊανιο Βίθρμδημόσις ἰἰ- 
Β6η8 δοοϑάο, φαυὶ μοι᾿ὰ Ἰδρπάθχη μαζὶ 
ἀξίως ὑμῶν, εα αἰρηϊίαϊε υεϑίνῶ; 5061}. ΑὈγα- 
ἀαΐθ εὐ Ῥαηϊμῃός. Ηξφθο δὐΐθην ᾿ηνὶ θη 
Ῥουυίατὶ ῬτΟΠοΟΥ Πα, ΠΟΙ 6 πὶ 
ΧΟΡ Οτῖθιι5 αὐ 8. οἱ8 γουϑ πα ἀἀϑαοίαμι 
Ἰα οί. ᾿ ᾿ 

Ὁ Γυναῖκα, οἵ. ἀνδρὸς, ὅχ 6.1 αδιηῖϊηᾷ παῖς, 
οχϑίαϊς Ἰοουτϊο ἀρὰ Ῥ]αΐοηρ, 510 ἣπις 

Ῥ)ιωΐ. ἀδ γιοτίο ϑοουαίβ Ἰσαθηΐθηη : ὥστε 
ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν" ἃ γὰρ δὴ ἐκεῖ- 
νόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτᾶ τύχην, οἵου ἀνδρὸς ἐταί- 
ρου ἐςερημένος εἴην. δὶ λογιζόμενος, γοὶ αυϊὰ 

Βτἶ]6, ἐχ τηθηΐθ Βαδεὶ, βυιθϑυάϊοηάαμι. 
ὁ Παρεσκευασμένη) ΒίδΡΗΔΗ5 Ἰορὶί, παρασ- 

κευασαμένη, αἰϊογὰ ΠῚ γοσα ἰῇ ὨΔΔΓΞΙΠΘῺΣ 
το]οοϊὰ. Νὸβ Μϑίυμῃ Βοαϊ. δὐἰεῖοπο5 «1. 
ΟΖ ,ενοχιο", Ε ον. ἈΠ άϑαι 6 56 αν ΕἸΠΗ͂Σ, 
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ἀνδρὸς τὴν ἑωυτῆς χεφωλὴν ἀπέθνησχεν. ἫἪ δὲ τροφὸς ἀνωλο- 

φύρατό τε καὶ περιεχάλυπτεν ἄμφω, ὥςτερ ἡ Πάνθειὼ ἐτπέςελ- 
λεν. Ὁ δὲ Κῦρος, ὡς ἤσθετο τὸ ἔργον τῆς γυνωιχὸς, ἐχπλω-. 
γεὶς. ἵεται εἴ τι δύναιτο βοηθῆσωι. " Οἱ δὲ εὐνόχοι, ἰδόντες τὸ γέ- 

γενημένον, τρεῖς ὄντες, σπασάμενοι κὠκεῖνοι τὸς ἀκινάχας, ἀποσ- 

φάττονται, ὅτερ ἔταξεν αὐτὸς ἑςηχότες. ἡ Καὶ νῦν τὸ μνῆμα 
μέχρι τ νῦν τῶ εὐνάχων κεχῶσθαι λέγεται" καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω 
φσήλη, τὸ ἀνδρὸς χαὶ τῆς γυνοικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὼ ὀνόμα- 
τον Σύριο, γράμματα" κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγϑθσι ςήλας, καὶ ἐπ- 
γεγράφθαι, . ΣΚΗΠΤΟΥΧΩΝ. Ὁ δὲ Κῦρος, ὡς ἐπλησίασε 
τῷ πάθει, ἀγασθείς τε τὴν γυναῖχα καὶ χατολοφυράμενος ἀπήει" 

τ ΔΓ ρδοίτι5 ἱπιροβίίο πιουϊίαν. Ναίΐτῖχ συμ δ᾽ αἰαία ἀμλθο5 οὐίθρὶί, ααθιη- 
αὐπιοαὰπι Ῥαπίμέα [υ5βεγαί. ὔὐτὰβ δυΐθηι Ὁ] τη 16 Υ15 ἰδοϊπα5 ταβεῖνι, 
οχίουτια5, δοςοβϑιί, δῖ αὐ]ἃ 80 Χ1}}} ἔθυσα ροββθί. ἘΠαπθ οὶ, αυἱ ἐγ65 ογδηΐ, 
οἂπῃ αυἱά ἐδείσμη 655θὶ νἹἀθγθηΐ, δὲ ᾿ρβὶ βίγιοτβ δοίη ῖθ5, 410 605 ἰο00 βίαγθ 
Ἰαθβογαῖ, βἰαπίοβ 56 Ἰυριίᾶτυηί. ἘΠῚ ἤθη φμοφί τη ΘΠ ϊατ ἐδέργιηςι 
566 δα δα πυς 05 ἀρρεβίο πα] 0 ῬΟΓΓΙΘῚ αἸοϊΓαΓ : ἀο Βαρουίογθ ααϊάθηι ἴπὶ 
οοΟἰαπηηβ, Βα] ὰ5 νἱγὶ δὲ τη Π]ογὶβ ᾿} 5 ποιηΐηα [υαηΐαν ᾿Πβουρία ΠΠογῖβ ϑυτιᾶ.- 
οἷβ ; ἱπίθυ ὼ αυΐθηι σΟἰ αΠΠ85 6556 {Γ65 δἰαηΐ, οἱ οἷβ Ἰηϑουρίαμι, ΒΟ ΕΡΤΟ.- 
ΘΟΗΟΒΌΜ. Ογεὰβ υὉὶ ργοριὺ5 δὰ ἐζζμηι ἐγ δέθηι οαβυλῃ ϑοσαββὶββοί, οἱ 
δἀιηϊγαῖεβ ἐβέαπι πιεἴζογθηι εἰ ἰατηθητ5. ᾿γοβθαπαίαβ, ἀἰβοθββις : αήταιια, 

ἃ Οἱ δὲ εὐνοῦχοι] Νοίατῃ 65ΐ, ἀρὰ Οτΐθη- 
115 Γ6 5:68 ἐγθαυθηΐοϑ ζαϊ888 ἘΠ ΟΠΟ5, 4105 
Ῥυϊπιὰμη ΟὙΠδοοοῖβ ργείθοογαηί, ἀθιηάς 
οἴατη ΟΠ ΠΪ5 σΘηΘΥ5 ὨΟπου 5 οΥηϑυαηΐ. 
Ἐΐηο [δοΐαμηι, αὐ ποιηθη 1}ι4 ἐγ] {10 515:- 
πιδοσία, ατ οι εἰ ργαξοοίν τορίινηι, 
αυδηφαδτα τηϊηϊτηὰ οχβεοίυχη, βιρ: ἰΠοδγαῖ, 
υὸ βρεοοίαΐ, φαδά Λοί, νἱϊ!. 27. ὃ εὐνῦχος ἃ 

ϑὅγτο μέ σθλὸ ἀϊοαίυτ, ἱ. 6. πιςὸς, 80 
οδιοῖο ποωρε, (αἵ Βεπὸ δα δυτη Ἰοσῦπι ΟἹ. 
ὧς Ῥίδι) θη γεγὸ ἃ σοΥρογίβ νἱο. Ῥοίϊ- 
Ῥθαν σοί, φαὶ οάοτ νοοο, ἀθη. ΧΧΧΥΙ,. 
36. εἰ χχχίχ. 1. ἃ ϑὅντο ἱπίθυρυ. ἀδϑδιῃδίαυγ, 
ΥἹΓ ἐαϊξ ; χαῖρρο 4ὰϊ Ὠχοόγοτη Βαριυιουῖ, 

Ὁ Καὶ νῦν τὸ, δι 6. ὙΠοθα 6586 ἢ ο, Καὶ 
νῦν τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν, ὅτ. δἴαυθ 
αὐθὸ ροϑὲ ἜΝ ωκοιὸ 1118 τῷ νῦν, τορι α 
ἀ6 Βιρεγίουθι8, ἰγγορβῖββ6 ρυΐαΐ θα ποῖα- 
Υἱι5, ΕἸάσπι, μέχρι τῶν εὐνούχων, ὨΪΠ1] 
αἰϊυὰ 68ΐ, φυὰτη 5ἱ ἀϊσαϑ ὠϑχιε αὐ ἰοοιιπι, 
ψιο ἱ 86 πιριϊμάγωπί. ΟΔΙΠΘΥΔΥΪΒ 
ϑδηάσπ, ἰοϑίθ ϑίθρμαπο, ἰδοι ΟΠ ΘΙ 4υΆγη 
Τωϑυποϊανί8 γοοϊριοπάδγη σοπϑιυί, ΟΧ 800 
οχοιηρίασὶ δὐίοσί ; οἵ ἴη ἀπποίδι! ο!θ5 [(ὰἃ 
Ἰοσὰπι γοσίε, «ἤέψιυιε πτισιο πιογυιιπεγυίὴ ἐιυηυιι-" 
ἴω ἐχίαγε αἱϊοϊίευν, αὐ εὐηνιιοίιοα, 56 εἰυτυυ- 
σπογώπι τιοταπιδηία, μεγίϊσιεηβ αἵ ἴῃ ἰρβὰ 
ἐθτὶ ἱπίουργοίαοπε, ἰδοϊϊοπθτη αυδιη 
ΘΙΠΊΙ9 9415 τρῆπ, ΕἾ ππο πιοην 

ἮῊἮ 

σοι 
ἀἤς ον; μι 

εἰιποἰνογαίη, ἐυμημεῖιι5 αὐ πούλογηκι 80 
ἴδηι ὀπσίαγε ἀϊοῖδαν. ΟΔΟΥὶ θα χποάαθ. 
βοάθιῃ ἔδογὲ τηοάο νυϊβϑίατη, αυδτ βοααα- 
[ὰ5 68ΐ, Ιθοοηθιῃ γραάϊέ, Θίθρῃδηὰβ αἷΐ 
5101 ἀἰδρίίοοτε μέχρι τοῦ νῦν, οἴχῃ, ργοοοοααϊ 
νῦν" 564 Π66 τηυίϑ]πθτὴ. ΠΠΆτη, μέχρι τῶν 
εὐνούχων, ργοραῖ. ῬΥϊ5 {πᾶ νῦν, αὐ χα Πϊ 
ἐνωτο γνιἀδίυν, γθοϊι5. ΤὈγβαὴ χηπίαίχη 
ποΥῖΐ, φυιὰμη ροβίοσι 5. ἀηὰ συμ ἃν] ]0 

τοῦ 50 αίαη. ΑὨ ἰειζαν Ἰοσθηάυχῃ, Καὶ 
μὴν τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν, ὅτ. ; 

ς ΣΚΗΠΤΟΥΧΩΝ. Τὰ Μ5. Βοα]. οἱ 
ΘαἸΠΟΠ65 «ἤϊά. Γι οιμκοῖ. Ἐον. αἰϊθοααθ. 5'[6- 
ῬθΔη 5. Ῥουρογαῖα Θχ ἰδοὺ εὐνούχων, ααδὰ 
ϑυὰ ἀανὶδ σχόλιον Θδῖ ; 4Ὸ7 5]ρ ποίαν, 
ΒΟΘΌ ΙΒ ΟΙΟΒ ΧΟΠΟΡΠΏΟΙΪΝ 6556 ΘΠ Οἢ05. 
γιά φὰθ τηοἀὸ ἀϊοία ϑαηΐ ηοίΐ. Ὁ. Το αη- 
οἰανὶ 5 56. οογαπὴ γὙἱα 1586 αἰΐ, σοηβίδηίιηο- 
ΡΟΪῚ δὰ ρογίδιη Οβυηδηθαηη ΘΙΠΌΟΠΟ5 ἴῃ 
1118 ϑαἱΐαπὶ βογαῖο, γαυὰ βοθρίένοίνοδ 5ΙΥΘ. 
βϑοορίγίθεγο8 6556, ἸΏΟΥΘ ἀθ Ῥουβὶ8 ἢο0 Δηῖ1- 
αυϊϑδίηο ἃ Ταγοῖθ υϑαγραίο. (ἰδϑβίδηϊ 
Θηΐτα βοσρίγα, 4186 αἰ ἰατ15 οἵ οὔϊοϊουγαπι 
Ἰπδίηϊα, βαηΐ, αὐ ἀρα Ἰλουηδη05, 5668, 
δρυὰ αὐεθοοβ ἱπρογαίογοβ ΟΠ γἰϑίϊϑ 08 γ6- 
οθηίίογοβ, Ὀδοῦ!!, αὐ ᾿ηραὰ αΥϑθοογαπι 
σκήπτρων ΔαΡΟΙ]αίΙΟ ΒαΡοηΐ. ΗΟ 
ἀαΐοτη ἴῃ Ῥαπάδοίοβ τοῦτ ΤΊΓΟΙΟΓΙΠι 
Τιουποϊαγίαπο ῥ᾽ υσῖθι5. ἀθοϊαγαία νἱάουο 
ΤΙσοί, σαρ. 172 ρὲ 199 

ἌΡ ν ε τὴ; 
ἐδ λύλενν Ἅ, ἱ 18, τ ν 



οὐ 5. ᾿ ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

καὶ τότων ἐν ἥ εἰκὸς ἐπεμελήθη, ὡς τύχοιεν πάντων τῶν χὰ.- 
λῶν, καὶ τὸ μνῆμα ὑπερμέγεθες ἐχώσθη, ὥς Φασιν. 

Ἐκ δὲ τότϑ. ςασιάζοντες "οἱ Κᾶρες χωὶ πολεμῶντες πρὸς 
᾿ς ἀλλήλος, ἅτε τὰς οἰχήσεις ἔχοντες ἐν ἐχυροῖς χωρίοις, ἑχώτε- 
οροι ἐπεχωλῶντο τὸν Κῦρον. Ὃ δὲ Κῦρος αὐτὸς μένων ἐν Σάρ- 
δὲσι μηχανὼς ἐποιεῖτο χωὶ χριὼς, ὡς τῶν μὴ πειθομένων ὃ ἐρεί- 
ψωῶν τὼ τείχη" “᾿Αδόσιον δὲ ἄνδρω Πέρσην, χωὶ τἄλλο ἐκ ἄφρο- 
νοῦ ἐδ’ ἀπόλεμον, χωὶ πάνυ δὴ εὔχαριν, πέμπει ἐπὶ τὴν Κα: 
ρίαν, ςράτευμω δός" καὶ Κίλικες δὲ χαὶ Κύπριοι πάνυ προθύ- 
ὼς αὐτῷ συνεςράτευσαν. Ὧν ἕνεχω ἐδ᾽ ἔτεμπε τιώποτε Πέρ- 
σὴν σατράπην ὅτε Κιλίκων ὅτε Κυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρχϑν αὐτῷ ἀεὶ 
οἱ ἐπιχώριοι βασιλεύοντες" “ δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε, καὶ ςρα- 
σείως, ὁπότε δέοιτο, ἐπήγγελλεν αὐτοῖς. Ὁ δὲ ᾿Αδόσιος ἄγων 
τὸ σράτευμω ἐπὶ τὴν Καρίαν ἦλθε, καὶ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν Κα- 

᾿ς ρῶν παρῆσαν πρὸς αὐτὸν, ἕτοιμοι ὄντες δέχεσψωι εἰς τὼ τείχη, 
ἐπὶ χακῷ τῶν ἀντιςασιαξόντων. Ὃ δὲ ᾿Αδόσιος πρὸς ἀμφο- 
τέρες "ταυτὸ ἐποίει" δικαιότερα τε ἔφη λέγειν τότϑς ὁποτέροις 

Ῥὰϊ φαΐ, οἱ συγ 88, ργεθοίαγα αἰ 1}}}5. οἠληΐα σοη ησογθηΐ : ἰηρσέηβαθο παρὸ 
τηοηυμηθηίΐαχῃ, αἵ ρευ ΠΙθΘηΐ, ἀρροβίο τὰ ]ο [ἀοίαμῃ [αϊ,. 
ϑαουηα πὶ ῃξος. οὐπη ἰΔοιοηϊθιι5 (ἄγ 5 ἀυμβαθθ αὐοὺ ἸηΐΘΓ 56 οομίθπάθ- 

χϑηΐ, ςροΐϑ 41 ἀογηῖς 1} 18 γα 115 ἴῃ ἰοοῖβ Βα θογοηΐ, αἰτία ντιην ἱπηρίονα- 
Ῥαηΐῖ. Οὐγγὰβ δυΐθιῃ 'ρ856 ϑδγάϊθιι5 Δ ΠΘῺ5 τη ΟΠ] Π85 ΓΑ ὈΥΙ οἰ θδίαν οἱ ἀυιθίεθε, 
Ἐϊ ΘΟΙ1, 4] ράγογθ πο] θηΐ, πιοθηΐὰ 5οῖο ἐθαυαγθί  Α ἀπιβιιην νογὸ ῬΌΎβΆΠι, 
ΒοΙΪΠΘ’ σδοίΘΓΌΘΕΪ δος Πρ δ ῃτθιὴ τοῖν τα Πανὶ γυάθιῃ, ἃ να] ἀὰ οἴ πὶ 
Οἰερδητ5 ᾿ΠρΘῊηΪ, στὰ Θχθγοῖία ἴῃ Οδγαηιὶ τηϊτῖ ; ρου Πθθηΐου ἀυΐθιη ἰμΠὶ 
ΟἾΠ 65 ἴὰπὶ ΟὙΡΥΙΪ 6}115 ἴῃ πᾶς Θχρϑάϊοηθ βίσηδ 5θαυ] βηΐ. 85 οαιι88 
ζαϊ ον Ὠ]]υπὶ βαΐγαρατη Ῥουβίουιη ΟἸΠοΙθὺ5 εἴ ΟὙ ΡΥ ὑπαιᾶπὶ πνιβογὶξ, 
σοηίθηΐαβ ΒΘ ΡΟΥ μα σ ἢ 5. φογμηὲ γΘρΊΒι15 : {ἸΡατατη ἴαιθη αὖ ἐδέϊβ οχὶρθ- 
Ὀθαΐ : οἱ παι τα πη}, οὐμ ογαΐ Ορα5, οἷ πα ρογαθαῖ. Αι ἀιιβίαβ δυΐθχη αὶ ἀϊςε- 
ὈῬαΐ Ἔχογοϊΐαση, ροβξίθασιδιῃ ἴῃ (ὐατίατη ρεγνθηϊῖ, δαθγαηΐ Ὁ υἱγᾶφας (ὐγιμα 
Ῥαγίθ ψμΐάαηι, ματγαῖὶ δυγη δμαϑ ἰηίγα στη οηθ5, δὰ σΟΠίΓΑΓΙΘ ἰδοιιοηΪ5 
ἀδιγπιθηΐαπι, γθοῖροσθ. Αἀαβίιβ οῦσα ἘΓΓΟΒΙῸΘ ΓΔ οΙοαξ ϑαάθτῃ : οὗχη αἰς6- 

ᾳ Οἱ Κᾶρες, ὅζο.1 6 ααἰθα5 τὰ Ῥοηρ. ἴαο  Ἰλιι8 ὐγαυημπηδίοϊοβο ἔξ ἰαρϑα5. [11- 
«“Μοεῖα, ἸἴῸ. 1. 6.16. Οἰδηι5 τἰδαι οο φιοπάαηι 
αγηιογιηι ριρηηιο αηγωπ8, τ αἰΐργια οἰϊωηι 
δεῖϊα ηϊεγοεάε ἀσεγεῖ. Ἡδοὸς οαδίοϊϊα αἰϊφιιοῖ 
βδιμιῖ, ὅζο. Υἱάς Ἡγοάοί. 11). 1. ο. 171. 
Ἠσοοσδαίρθη ὈΘΙΠπτὰ οἰν!]6 ἰηΐου α 85 οὐ πὶ 
οϑὲ, εχ ὕδδουϊ τηθηΐθ, ἈΠῸ δηΐθ ΞογΆτη 
ΟἸἸϑδηδπι 547. 

» Ἐρείψων] 5΄ς. γροίὰ ΜΆ. Βοά!. οἱ δἀϊ- 
ἘΟῺΘ5 ῬΥΙΠοῖρ65. ἴω ΕἸογοηὶ. οαἰξ, Ἰοσἰτασ 
ἐῤῥείψων, πο᾿ δῖπ6 ἀρϑυΐο χωθηᾶο: τηδηβοβὸ 
Ἰάθχη «ἤδά. τοργαβθιίαϊ τρείψων ῬγῸ ἐρείψων. 
ὥρα Ὁ 1] ΑἸ αγη Π οτασιιπν ΑἸ ΠΙ Αἴ τη 

Ὦδν Βιιάθηβὶβ, θυ ηοίαυϊο ἰθδίθ, ΡΓῸ ἐρεί- 
ψῶν ΘΧὨΙ οἱ κατερείψων. 

ς ᾿Αδόσιον) Ηος ποθὴ ρζὸ γυϊξαίο ἰἰῸ 
Καδόσιον, ἀἀϑοηξοηςθι5 Οδιηθγαγίο, 518- 
Ῥθδηο εἱ ᾿ϑυμοίϊανϊο, Ἀτη ὲ δυλ δε 15 υἱΐϑη 88 
δγαίιὰ τοροβαίϊμηιβ. Νϑχὴ Καδούσιος ἰῇ 06 
οἴἶαμ ἰρ80 ΟΡΈσθ ρϑϑβϑϑὶ μι θη 18 οϑὲ ΠΟΠΊΘΗ, 

ἃ Δασμὸν μέντοι, ὅζ9.1 Οοηΐον Ἡεγοίοὶ. 
Ἰι0). 8. 6. 90, οἱ 5864. 

α Ταυτὰ] (ἃ Βουρβίτηιβ, ϑίθρδηὶ εἰ 
1νοαποίανιὶ θα οπ6 8 ΒΘα τ : ἴῃ 8}115 Π|}- 
πὰς γροίὸ Ἰραιταν ταῦτα. 
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διωλέγοιτο, λωθεῖν τε ἔφη δεῖν τὸς ἐναντίας Φίλος σφᾶς γενο- 
μένϑς, ὡς δὴ ὅτω μᾶλλον ἐπιπεσὼν ἀπορασκεύοις τοῖς ἐναντί- 
οἰςφ. Πιςὰ δ᾽ ἠξία γενέσϑγαι, χαὶ τὸς μὲν Κᾶρας ὀμόσαι 
ἀδόλως τε δέξωστγαι εἰς τὰ τείχη σφᾶς, καὶ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῷ 
Κύρε χωὶ ἹΠερσῶν' αὐτὸς δὲ ὀμόσω; ϑέλειν ἀδόλως ἰένου! 
εἰς τὼ τείχη, καὶ ἐπ᾿ ἀγωθῷῶ τῶν δεχομένω. Ταῦτα 
ποιήσας, ἀμφοτέροις λάθρο, ἑκατέρων νύχτα συνέθετο τὴν αὖ- 
τὴν, χωὶ ἐν ταύτῃ " εἰξήλωτο εἰς τὼ τείχη, καὶ παρέλοξε τὼ 
ἐρύματα ἀμφοτέρω. ἱΑμω δὲ τῇ ἡμέρῳ χωθεζόμενος εἰς 
τὸ μέσον σὺν τῇ ςρατιῷ, ἐχάλεσεν ἑχωτέρων τὲς " ἐπιχωιρίος. 
Οἱ δὲ, ἰδόντες ἀλλήλες, ἠχθέσϑησαν, νομίζοντες ἐξηποατῆσϑαι 
ἀμφότερο. ὍὋ μέντοι ᾿Αδόσιος ἔλεξε τοιάδε, ᾿Εγὼ ὑμῖν, ὦ 
ἄνδρες, ὥμοσω ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὸ τείχη. καὶ ἐπ᾿ ἀγωθῷ 
τῶν δεχομένων. ἥπερ ὃν ἀπολῶ ὁποτέρες ὑμῶν, νομίζω ἐπὶ 
χωχῷ εἰςεληλυθένωι ἹΚαρῶν᾽ ἣν δὲ εἰρήνην ὑμῖν ποιήσω καὶ ἀσ- 
φάλειων ἐργάζεσθωι, ἀμφοτέροις τὴν γῆν, νομίζω ὑμῖν ἐπ᾽ 
ἀγαθῷ παρεῖναι. “ Νῦν δὲ χρὴ ἀπὸ τῆςδε τῆς ἡμέρας ἐτι- 

τοί {1 05, φαϊδαποισ Ἰοαπθθαίαγ, ἐρ αυΐογα ῬΥΟΡΟΏΘΓΘ, οἱ οἶδπὶ ϑάνουβαυῖοθ 
Βα οὶ ορογίογα ἀπ! οἰ αι ΟΠ 0515 ἰδ τη, 851 Π06 ᾿ϑοίο ΤηΔρ]8 πραΓᾶ- 
[05 δἀνθυβαυϊοβ δἀρτθββυτι5 οββοί. γοιογοὰ πάθη μέγήπηθ ἀαγὶ ροίοθθαΐ, 
εἱ ἃ (αυῖθυβ ααϊάετα [5] γα πάτιπι ἀἀΥῖ, 56 αὔβαμσθ ἀοἷο πιαΐίο, εἰ Ουὐτὶ Ῥοῦϑα- 
τάτηητθ θ0Π0, ἱπίγϑ πη] ΟΠ 65 ΒΘ βα5 Δ ΠῚ 5ΒΌΧῸΒ: ρΘΌΙΩ ΔΌΣΟΙΩ ΠΥ Γ6 ν 6116, 
56 ΔΌβαμ ἀοἷο ππαῖο, οἱ αυϊάθη δαγη! θη σΟΙ πο 0, Τα ΠἸΟΠ65 ἰῃρ 65- 
ΞΕΓΌΠῚ 6586, Ηφος δ] σοηίδοϊββθί, ΟΠ} Ὁ{Γ 5616 ΠΟσΐθη) οἰάτη [16 Ὁ15 δα ἄδηὶ 
ῥϑαίιι 6ϑί, αἴαιιθ δᾷ ἴῃ σαϑβίθ!]α ᾿ηνϑοῖι8 οβί, οἵ πη ΠΟ Π65 Δι ΒΟΥ ΤΘΟΘρΙ , 
Οὐὔπι ἀὐΐοπηῃ ᾿ΠΠπιχῖββοϑί, 1 τηθαϊο οὔτ Ἔχογοϊζα σΟη ΒΘ, οἱ ἐπ σοπ οἱ ον ΘΧ 
πγᾶσιθ ματία σα τε8 σοπροποηαίαβ Θρροτγίιποβ νοσαν!. ΠῚ, 56 πταδ' ἰῃ- 
τα, σταν τος στρ ἰυ]δγθ, 41] ραγίευ αὐγᾶτηαιθ ἤ010 οἰγοι νθητα πη ΘΧἰδι1- 
τηηγοηΐ, Αἀιδίιι5 νογὸ ἴπ πο 5θηίθη πηι νεῦρα ἔδοϊῖ, δυο) τα πο νος 
6σο, νἱτγῖ, Πιάθηι ἀϑίγ ΧΙ, ἸΠΡΥΘΒΒΌΤΙΙΠΙ να βϑίτα Π]6 σα 5161] 5'ηθ (010 πιαῖο, οἱ 
ΘΟΓΠῚ σΟτΙηΠΙοὁ 4] π|6 αἀπηϊ(ογοηΐ, (ΔΙ ΠΟΌΥΘΙῚ 51 Ἀ]ΈΘυπΓο8. νοβίσίπι 
ονουίθγθ ψεἸΐτη, ἦρθ τὴθ ἀδπηηο (Ἁγ ἔτ Ο ἹΠΡΎΘΘΒΕΠΏ 6556 βία Π8 1 : 51 
ρᾶσοπι ᾿πΙΟΓ νῸ5. σοπο αν θγο, οἵ υἰτβαι8 σοη ἤδεογο, οἱ ἀργυη (ὃ σΟΪοτο 
ῬΟΒ5115, νϑϑίγᾷ οὑπὶ ὉΠ νΟὉ 15 αθϑϑα τηθ ΥΡΗ γα ΡοΥ.. Οροτγίος ᾿ρττγ δχ 

ἃ ἙΠςήλατο!] ὙοΥθατη ποο, φαοὰ ἰη Μϑίο 
ΒΟοΑΙ, οἱ ἴω οὐαηΐ 5 Γογὸ 6115 ΠΥ] 5 οοτη- 
Ρατεῖ, ἰθηογῶ δχ ἰοχίι 505.0}} (Δ. θτὴ 
Τ᾿ αποϊανίαβ, οἰύβαια ᾿π Ἰοουπη 5 ϑ(ἰ{1: 
σας. τα Μυγτοίο εἰφῆλθεν τ 6 118. ν βα]η 
ο5ί, Ῥαυϊάφτῃ αυἱσυπηαιδ σχόλιον ὉΤῸ κει- 

τηλπὰ ᾿δούομθ ΔΙ ΡΙΘΧΌΤΩ ῥα δδίνοι. 
Προφόμοια Θηΐτη 5υηΐ ἰδία : εἰςῆλθεν, ἐπῆλθεν 
---ςς εἰςπεπήδηκεν, (6. γΟσΑΘΌΪΙΤη ποκίτο 
“παῖς ῥἱαπὸ οοκπαΐυτη "ἢ ὅκα. .. ΡοΪ]. 11}. 
9. ο.8, Νέο, ορίπογ, Γγιιϑεγὰ ΓαοὐἹέ 15, 4] 
1 Ὑρυῦο εἰςάλλεσθαι οἹσρσοπίοτη. ΘΠ ΤΉ τὴ 

ὑποτυπώσεως Τὴ αι δ᾽ Υῖ! ; αὐὰ (ἢ γοοίὸ 
ϑἰερίκαηιϑ οἱ ῬοΥίιι5) ᾿ἸΠ 515. 6 Πὶ Γαὶ ρϑγϑοίμ: 
σο]ου αἴθ) 5: ὩἸἤοάτο, οἵ 5} δἀϑροοίαπι 
Ῥοηὸ ΞΡ] σοσο νοὶ Αὐιοίον, Ἐαυϊίατη 
σογὸ ἴῃ (8}} γ σϑὶοῦ δαθὸ βοϊεί ΠΡ 6551: 
6586, τ ἡη811ἴγ οἴϊϑτη ἀϊοὶ ααδαηΐ, 

Ὁ ᾿Ἐπικαιρίας ὙἹάδ βυργα ἢ. 290, 
ο Νῦν δὲ χρυὴ] ΤΟ ΠΙΡΥῚ 1. Ὑ Δ 0.5 

ΟΧ θογο βοϊθηΐ ᾿νὺν οὖν χρή. 5'.6ἃ ὨΠΠ| 
τηιο, Νδγη δὲ ὉτῸ δὴ ΠΟΠΠΙ Π Τῇ ΡΟῊ]" 
(ν΄, οογητηοάέαιο ἀἀοὺ τοῦάαϊ μοϊδβί, ἐγρο, 
ἡ ΖΊΠ αὐ Ὁ, ΤΟ, ποῖ, Ὁ, γιδο οἴἴδτῃ “Ποῖ ο 
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μίγνυσθαί τε ἀλλήλοις φιλικῶς, ἐργάξεσθαί τε τὴν γῆν ἀδεῶς, 
διδόναι τε τέχνω χωὶ λωμξάνειν παρ᾽ ἀλλήλων ἣν δὲ παρὰ 
τοῦτα ἀδικεῖ; " τὶς ἐπιχειρῇ, τότοις ἸΑῦρός τε καὶ ἡμεῖς πολέ- 
μιοι ἐσόμεθα. Ἐκ τότε πύλαι μὲν ἀνεῳγμένωι ἦσαν τῶν τει- 
χῶν, μεςαὶ δὲ οἱ ὁδοὶ πορευομένων παρ᾽ ἀλλήλδς, μεςοὶ δὲ οἱ 
χῶροι ἐργαζομένων" ἑορτὼς δὲ χοινῇ ἦγον, εἰρήνης δὲ καὶ εὖ- 
φΦροσύνης πάντα πλέω ἦν. Ἔν δὲ τότῳ ἧχον οἱ παρὼ ἸΚύρο, 
ἐρωτῶντες " εἴ τι ςραωτιᾶς προςδέοιτο ἢ μηχανημάτων" ὁ δὲ 
᾿Αδόσιος ἀπεκρίνατο ὅτι χωὶ τῇ παρϑση ἔχει ἀλλωχόσε χρῆσ- 
θαι ςρωτιᾷ καὶ ἅμω ταῦτῳ λέγων ἀπῆγε τὸ ςράτευμω, Φρε- 
ρὸς ἐν ταῖς ἄχρωις χωτωλιπών. Οἱ δὲ Κᾶρες ἱκέτευον μένειν 
αὐτόν ἐπεὶ δ᾽ ἐκ ἤθελεν, ἔπεμψοων πρὸς τὸν Ἰζῦρον, δεόμενοι 
πέμψαι ᾿Αδόσιον σφίσι σατράπην. 

τος Ὁ δὲ [Κῦρος ἐν τότῳ ἀπεςάλκχει Ὕ ςάσπην, σράτευμα ὄἄγον- 
φῶ ἐπὶ " Φρυγίαν τὴν περὶ “Ἑλλήσποντον. πεὶ δ᾽ ἧχεν ὁ 
᾿Αδόσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν ἥπερ ὁ Ὕςαάσπης προώχε- 
“Ὁ, ὅπως μᾶλλον πείθοιντο τῷ Ὕςάσπη, ἀκόσωντες ἄλλο ςρά- 
τευμα ὥροςιόν. Οἱ μὲν ὃν “Ἑίλληνες οἱ ἐπὶ ϑωλάττῃ οἰχῶντες, 
πολλὼ δόντες δῶρο, διεπρώξωντο ὥςτε εἰς μὲν τὼ τείχη βαρ- 

ἴος ἀ16 νὸβ δι} 8 ταῦ ΤΠ ΙΒΌΘΥΙ ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΟ, δὲ ἈΡΤῸΒ ΟΟἰΘΙῸ 51η6 τηρίιμ, εἴ 
1Ἰηἴου ΠΡ γο5. πΐης ἰπά6 πιαίγπποπῖα σοηΐγδἢϊ : αυδα 5ἱ σοηίγα ἢδοο ἰπ] υυϊδηι 
ἴσουθ οοπαίιι5 {πο Υῖς 4]1α1118, 115 οἱ Ουτὰδ δὲ ἢο5 Ποβίοβ δύπηι5. [δ] πὶ οἱ 
Ῥοχίς σαβίθ ]ογπ ογαηΐ ἀρουῖςθ, δὲ ἰ{ἰπϑῦὰ ρ᾽θμα σοηρτραϊθηϊ πη ἱπίου 56, οἴ 
ΡΤῚ ΡΙΘΩΙ Οὐ ΤΟΥ θῈ15 : [δβίοβ ἀ165. ΘΟΠΉ τ ΠΙ 16. ΔρΘθαηΐ, οἱ Ῥδοῖβ ἃο 180 Ε{{1 88 
ουηοῖα ογδηΐ ρ'θημα. [ηϊεγοὰ φμΐάαηιν ἃ ὕγτο νϑηϊαηΐ, φαὶ Αἀμδίμηι ᾿Ἰηΐθυτο- 
ϑαγθηΐ, ΘΟα0 ΘΧΟΙΟΪΐα 8110 ν 6] το 15. Θρογοῖ : φελδεδ Α ἀπιβ 5 ΓΟΒΡΟΠΟΙΣ, 
86. ὈΓΘΟΒΘΗΪΙ ΘΧχογοϊία ϑίϊα μι 4}10ὲ Ε1] ῬΟ556 2. ἃς 51] σα} ΠῖβοΘ νου 5 ΘΟρ Ια 5 
ἉΒάυχὶὶ, τ ] σις ἴῃς ἀρ οῖϊθιι5 γλἹ ΠΡ 5. θυ οϑι ἀἸυ 5. (ὐἌΓΘ5 αὐιθη ΒΡ ΡΠ Σ 
οΥαθαηΐ τξ πηαηογοί : φιοεῖ οἂμη Κα θγ 6 ΠΟἾ θέ, Π)ἰββὶβ δα Οὐνῦηι διε Γορὸ- 
"δηΐ, αὐ Α ἀιϑίαμη 510] βαίγαραπι πη [ογεί. 

Ὄντι5 Ἡνγβίαβραμη ἰηΐογίπι Ἀθ]ορᾶταί, αἱ Θχογοϊτιηι ἴῃ ΡΠ νρίαπη ΕΓ 6116- 
5ροηΐο Πηϊπλαπι ἀπσογοί. Ῥοβιθδαιιδηη δυῖθπι ἡ ἀπιβῖι5 νϑηϊξ, βεαιὶ συγ 
Θι ΟΠ ΘΧΘΡΟΙτ ἠπ55ϊ:, ααὰ Η γβίαβροβ. θυ οθββογαΐῖ, οἱ Ηγβίαβρο πηὰρὶβ 
Ραγογθηΐ, ὉΌῚ δ ἰσβθηΐ Α}1ὰ5 απ οορία5. ἀσοθάθυο, (γοὶ αιάθδηι οοτὸ 
γΠΔΓ]5. ΔΟσΟΪδΡ, Τ}}1}5. ππιπουῖθιι ἀαἴ15. 1 σομΠβθουτ βαθΐ, αἱ ἰπῖγτα πηορηΐα 

- 

ἃ. 

ἃ Τὶς ἐπιχειρῇ, τούτοις, ὅδ. 6.1] Α δἰῃσῦϊατι 
ὦ Ῥ]αγαίθυη. πυηθυη οαὐδϊα Νοβίγο 
Ῥδυαυὰμα ΠΛ ΠΥ }5. οβί ἐγονδῖο. Οοηῖ. 1 
Τίνη. 1. 156. ἀἄθ οὐ σομπιιδί δ οἰσιοϊ τὰ 
υἱάθ ΟἹ. ΒΙΔΟΙενν 1} Οἰαϑδῖο. ὅσον. ᾿. 91. 

Ὁ Εὖ τι ςρατιᾶς, ὅς 6.1 Τὰ τοοϊὸ φαἀϊξο 6 5 
Τιειμιοῖ. εἱ Εἴοπ. ἴῃ 4} 118, αἴσιιθ ἴῃ ΜΙ5ῖο 
εἰἴδιη Βοάϊ. ρουρογατα ἰοσίίαν ςρατείες. 
βία διυιΐομη γοσῸ5 ἰηνί θη 5: ὃ ὈΘΥΓΛῚΙ- 
ἰλοΐῃγ, Ψιάὸ εἷς τ. 270 

ὁ Φρυγίαν τὴν περὶ, ὅς 6.1] 8011. γη] ὨΟΓΘΙῚ ς 

485 γοβηϊ μη «ἤδροηας «6 γ. ̓ἰ. 27. νοσαξαν, 
εἰὸ φυϊάθιη οθηβοΐ Εν 18. Βοολιαγέτι5 
ἀἰδορτ. ὅδου. 1. 8. 6. 98. ῬὨνυρβίδη δυιίθπα 
{Πὰτὰ ἴθ Ογτὶ μος βἰαΐθη 80 Ηγβίαβρὰ οἱ 
Αἀυβῖο τοάἀδοΐαγη [Ἐἰ888 ἰγαάϊε 7556} 
ἈΠῸ Δ {6 ογϑχη ΟἿ ΆΠπᾶγα 546. 
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ξζάρες μὴ δέχεσθαι, δωσιμὸν δὲ " ἀποφέρειν, κωὶ ςρωτεύειν ὅπη 
Κῦρος ἐπαγγέλλοι. Ὁ δὲ τῶν Φρυγῶν βασιλεὺς παρεσκχευά- 
ζετο μὲν ὡς χαθέξων τὼ ἐρυμνὼ καὶ ἐ πεισόμενος, κωὶ παρήγ- 
γελλεν ὅτως" ἐπεὶ δὲ ἀφίζαντο αὐτῷ οἱ ὕπαρχοι, καὶ ἔρημος 
ἐγίγνετο, τελευτῶν εἰς χεῖρως ἦλθεν Ὕςάσπῳ, ἐπὶ τῇ Κύρε 
δίχη. Καὶ ὁ Ὕσάσπας καταλιπὼν ἐν τοῖς ἄκραις ἰσχυρὰς 
Περσῶν Φρερὰς, ἀπήει ἄγων σὺν τοῖς ἑαυτὸ χωὶ Φρυγῶν πολ- 
λὸς ἱππέως χαὶ πελταςάς. ὋὉ δὲ Κῦρος ἐπέξελλε ᾿Αδοσίω, 
συμμίξαντω πρὸς " Ὕςασπην, τὸς μὲν ἑλομένος Φρυγῶν τὼ 
σφέτεροω, σὺν τοῖς ὅπλοις ἄγειν" τὸς δ᾽ ἐπιθυμήσαντας πολε- 
μεῖν, τότων ἀφελομένος τὸς ἵππος χαὶ τὸ ὅπλα, σφενδόνας 
ἔχοντας Ὡάντας χελεύειν ἕπεσθαι. Οὗτοι, μὲν δὴ τοῦτ᾽ 
ἐποίον. ζω, 

Κῦρος δὲ ὡρμῶτο ἐκ Σάρδεων, φρορὼν μὲν πεζὴν καταλιπὼν ς᾽ 
πολλὴν ἐν Σάρδεσι, Κροῖσον δὲ ἔχων, ὥγων δὲ πολλὼς ἁμάξας 
πολλῶν χαὶ πωντοδωπῶν χρημάτων. Ἥκε δὲ χαὶ ὁ Κροῖσος 
γεγρωμμένω ἔχων ἀκχριξῶς ὅσω ἐν ἑκάστη ἦν τῇ ἁμάξη, χαὶ 

Δ “ , ’ 5 “ ᾿ ο “- διδὸς τῷ Κύρῳ τὼ γράμματα, εἶπε, Ταῦτα, ἔφη, ἔχων, ὦ Κῦρε, 
εἴση τόν τε ὀρθῶς ἀποδιδόντα ἃ ἄγει, καὶ τὸν μή. Καὶ ὁ Κῦ- 

ΚΥΡΟΥ ΠΙΔΒΑΙ͂ΑΣ Ζ΄. 

θΑΓΌΑΓΟΒ5 δε 6 γ6 ἤθοΘ556 ἤθὴ Παθογθηΐ, 5βθα ἰγιθαΐσχα ἐαηιεη ρθη ἀουθηΐ, 
δὲ τ] αΐαπι ᾿ἰτθηΐ αὰο ΟΥΤΙ5. [581586ῖ. Ῥηγνραϊη νουὸ ΓῸχ 56 ρᾶγαθαΐ 
ἥπα5ὶ ἰοσα τηηϊΐα ἰπ6Υ1 6. Πηροναΐδ ἴσου νϑ]]οί, δίαυθ ᾿ἰὰ 56 Καοίιην 
ἀθπυπίαθαΐ : 564 ροβίαιιαπι σΟηβ 11 5110 ᾿ρϑῖα5 ἱπηρου]ο ργϑοΐδοι: 0 60 
ἀοίδοογυπέ, οἵ βοὶιβ ϑϑί τοὶ Ἰοΐιιϑ, ἰάθη ἴῃ τηδηῖβ ΗΠ γβίαθρϑο νθηϊί, οαιδ, 
Οντὶ Ἰυάϊοῖο. ρϑυτηϊββᾶ. Εἰ γβίαθραβ γϑ  ο 5 ἴῃ ἀγοῖϊθυβ ἤγτηὶθ Ῥ ΘΥΒΆΓ ΠῚ 
ΡΥ Θο51 6115, ἀἸἰβοθββιῖ, 56 οι πὶ ὈΥΦΘίου 505 Ρ Ὠγυριιηι ΠΟΙ Ρ  Γ65 ἴα πὶ Θαυ 65 
γα ρα ζαβίαβ ἀτισθηβ. Οὐγητι5. ἀὐίθτη Αἀιιβῖο χπαπάαΐα ἀθάθσγαϊ, αἱ ροϑί- 
48π| 56 αὐτὰ Πγβίαβρᾷ σοπ] μη χὶββοῖ, ΡΠ γυραβ 608, 41] ραγίθ8 5185 ΔΙΏΡΙΘΧὶ 
Γυϊδβοπί, αὐτηαίοβ δἀάϊισογοί ; αἱ νογὸ θ6]] πὶ ΘΘΙΟΙΘ 5 αἰδβθηΐ, 115 οἵ 
Θᾶσο8 Δ Ἰπηθγθηΐ δὲ ἅγτηα, οἱ ηόβαιθ οἰιμ {0.415 56 ααὶ ̓ θογθηί. Ης 1] 
αυϊάοτη οχβθαυθθαηίυγ. 

Οὐτιβ ἀπίθη βαγάϊθιι5 τον {4 ΠΙΠΊΘΙΌΒΟ ἰδίλο ρα ϊζαμη ργϑθβι 10 γϑ]οίο, 
(ὐγαῦβιμ ϑεομηὶ ΓΘ ΘΒ, οἵ ταιἶία τηι} {15 νυ βαϊ6 ΟΡ θιι5 οπιβία ρ]δυβίγα 
ἀμσθηβ, Αφορββὶξ ἀυίθιη σοβυβ αὐ Ογγάμῃι, ἴθ η5 ἀσουγαϊὸ ἀΘβογρία, 
“Πα δΟΌΠα6 5᾽Πρπ 5 οββθηΐ ἴῃ ᾿ αιιιγ15, Ο 5616 50 ]ρίιγα5 ΟὟὝΤΟ γαάθηῃβ, αἰἷΐ, 
Ηα5, ὕγτο, 51 μα θα8, 86165 4αΐπδηι γοοϊὸ 510 το Ἰταγβ 4886 νϑ ϊΐ, οἱ αυ] 
ἤθη γεοίθ, Ἐπ γτυ, Εδοῖπα ΄υἱάσηι ργοθὰ, ἰηαα:, Οσοϑβθ, αὶ ργον 685: 

Ὁ Ὑς ἄσπην] Ἰίὰ ἴῃ οἀϊιῖ5 Πρ χῖ5 1661 5ο]6ΐ : 
ἴη Μϑιίο βοάϊ. 681 Ὑςάσπαν. Βι γϑοί5 

(ογβᾶπ ἃ ἰογπί παίοη6 ἴῃ ας. Οὐπὶ δυίΐίοστλ 

ἃ ᾿Αποφέρειν)] Τιορίίυν αἰΐαχα ὑποφέρειν. 
Μιπὰδ, ορίποτ, γϑοίδ, Νίαπι γοοθρίυμη γϑὺ- 
θαπη Ρδ551πὶ ἴῃ ΤῸ 5 πη} } 5016. Δα Πἰ θοΥ : εἰς 
δαρτὰ 110. 4. ρ. 221, ῥασμόν τε τῆς χώρας 
ὄνπερ ἔφερον ἐκείνῳ, σοὶ ἀποίσω" οἱ Ἰηἴτα ραυ]ὸ : 
Προςεῖπε δὶ, Βαβυλωνίους μὲν τὴν γῆν ἐργάζεσ- 
θαι, καὶ τοὺς δασμοὺς ἀποφέρειν, ες. Ζοηργας 
ἄμβοσπο ἰσοιίοπεπι δοδίγαπι γοίποί, 

Δ1Π101 οσσυγγαπί “Ὑς άσπην, Ὑςάσπης, Ὑς ἄσπῃ, 
πἴἘ}} τοιπαπάππι ; 5οὰ ἱποοπίαηίίδηι νθί6- 
ταῦ ΘΧΟΘΙρΡΙ αγίιτα οχρυιπηθηδαπι ΡΟΙΠ15 
ΟΘΏΒΗΙΠΉΠΕ, 

2.Α 



Ὁ 
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ρος ἔλεξεν, ᾿Αλλὼ σὺ μὲν καλῶς ποιεῖς, ὦ ἹΚροῖσε, προνοῶν" ἕμοι- 
γε μέντοι ἄξεσι τὼ χρήματα οἵπερ χαὶ ἔχειν αὐτὼ ἄξιοί εἰσιν 
ὥςτε ἤν τι κωὶ κλέψωσι, τὼ ἑαυτῶν χλέψονται. αὶ ἅμα ταῦτα 
λέγων, ἔδωχε τὰ γράμματα τοῖς Φίλοις καὶ τοῖς ἄρχϑσιν, ὅπως 
εἰδεῖεν τῶν ἐπιτρόπων, " οἵ τε σῶω αὐτοῖς ἀποδιδοῖεν, οἵ τε μή. 
Ἦχγε δὲ καὶ Αυδῶν ὃς μὲν ἐώρω κωλλωπιξομένος χαὶ ὅπλοις χωὶ 
ἵπποις καὶ ἅρμασι," κωὶ πάντω πειρωμένος ποιεῖν ὅ,τι ὠοντο αὐτῷ 
χαριεῖσθαι, τότος μὲν σὺν τοῖς ὅπλοις" ὃς δὲ ἑώρα ἀχαρίφξως 
ἑπομένως, τὸς μὲν ἵππὸς αὐτῶν παρέδωχε Πέρσαις τοῖς ἀρυπα 
συςρωτευσαμένοις, τὰ δὲ ὅπλα κατέκαυσε" " σφενδόνως δὲ καὶ 
τότες ἠνάγχασεν ἔχοντως ἕπεσθαι. Καὶ πάντας δὲ τὸς 
ἀόπλες τῶν ὑποχειρίων γενομένων σφενδονῷν ἠνάγχαζε μελε- 
σῶν, “νομίζων τῶτο τὸ ὅπλον " δολιχώτερον εἶναι" σὺν μὲν γῶὼρ 

Ειρ. ἄλλη δυνάμει μάλα ἐςὶν ἔνθω ἰσχυρῶς ὠφελδσι σφενδονῆται 

5οα πὶ βαηὸ Πὰς νοϑίιθηΐ ὁ065,) 41ὶ ἀἰσῺΙ δΠὶ τ οὔἶ8 1 Θἃ5 ροβϑιθαηΐ : δαάθῦ 
εἴ 5ὶ 4υϊά φυΠπγαθαπίυν, 5 βυγὰθαηίυν. Ταπὶ Προ αἀἰσογοῖ, ἀμπηῖοἷβ οἱ μγδ- 
ἴδοι5 βου ρίαγαβ ἰβίαβ ἰγαα αι, αἱ βεῖγθηΐ ααϊηδιη ΘΧ 115, 4.10 }}5 Θββθηΐ δ ΓῈ5 
οΥραϊῖς, βαῖναβ οὲ ἐρέοργαβ γϑαάογθης, αὶ ποὴ σοσαογοπέ. Ἰϑασεθαΐ ΘΕΔ ΠῚ 58- 
οὐπὶ ἔγ405, αα]θι15 6556 ουγϑ σογηθγοί οἰθραηῖ πη αὐτο πὶ οἵ θαπόσαπι οἔ 
Θυγτγίμαπη ; οἵ 4105 ΘΙ νἹάθγοί υἱ ομληϊα ασογοηΐ ααϊθιιβ ᾿ρϑὶ σγα  βοδίαγοβ 56 
Ῥυϊζαθαηΐ, 05 5θοιη ἀγμμᾶῖοβ. ἀποοθαῖ : α1|05 ἁιῖθτη ἐθυπουθέ σγαναίὸ βϑααὶ, 
δου οαποβ Ῥογβῖβ, 41 ὈΥΪΤΩΙ εἰιπῈ 60 τη Π!ξαίαηι ργοίδος! ἐπογαηΐ, ἐγδαϊ εἶ, 
οἵ δυπιὰ σοΙθ 551 : ΠῸ5 νϑγὸ θιϊδην {πη εἰ 5 Ἰηβίτιιοίοβ 566] σοῦριε. Ουΐη δὲ 
ΟΠΊΠΟ5 ᾿ΠΘΓΠΊΘΒ ΟΧ [15 α1 6} 5 ἴῃ Ροϊθβίαί θη) νθηθγαηΐ, δα πϑιιπὶ ἐπ ἀΔΓΕΠῚ 
ΘΧΘΙΌΘΓΟ 856 σοδρὶί, φαδα πος ἀγμλούα πη σθητ5. τη χίηθ ΒΟΥ 1] 6 ἀπσογοῖ : δὲ 
Θπῖπα 001 {πΠἀἸΤΟΥ̓Θ5, 51 σορ 5 8}115 δἀβιητ, ταϊσιιηλ απαπίσπη Πα 15 Δα δγαηξ: 

ἃ Οἵ τε σῶα, ὅζο.} 516 γοϑιαἰττι5. Χ δ - 
τηοηϊςα Κἰορηδηὶ, Γθ ποἰανὶὶ οἵ ΘΔ Όγ ΘΙ : 
4αϊ ἀπὸ οἵὰ ἰοβίδπηξαν ᾿δοοποτω, 4αϑὶ Γ6- 
οδρίιηα8, ἰπ νοΐοσγο φαοάδτῃ ᾿ἰῦτο φοτηρὰ- 
γοσγθ. Ὑαυϊρὸ αἰτοῦϊααα ἰος τ Γ εἴτε, ἔζο. 

Ὁ Καὶ πάντα πειρωμένους, ὅο.] Η:ὁ Ἰεοῖῖο 

Τιοαμποίϊανιο ποὺ ρἰδοοῖ: Ὡδηὶ ᾿ἰϊὰ ὅ,τι, 
ἡπισιλί, ΔΘ τοϑροηάθὶ ργοοθάθηϊς πάντα, 
δὶ οοτίο φυοάδιηῃ τοϑρθοῖα. ϑουϊ θθηάτιηι 
ἰίδαιιο οθηβαί εἴ τι, ἢοο τη040, πάντα πειρω- 
μένους ποιεῖν, εἴ τι ῴοντο; ἕζε, ϑ:6ἃ ΠΪ] τηι- 
ἰδηάμτη. ΥἹἱάδ ἀϊοία ᾿. 168. ποί. α. 

Ὁ Σφενδόνας δὲ καὶ, ὅς 5.1 Ἐαβρὶοἰξ, Ομί ΠΟΥ, 
αὰϑ πιράὸ ρῥγϑοοθϑβοχϑηΐ, Ρ. 467. 1.11. 
υοά οὔτ Ἰηΐογργοίθϑ ἤθὴ δηϊπιδάνογίο- 
το ΐ, υἱπὴ Ῥαυου!αγαιη δὲ χὶ βϑηϑύμημο 
δάἀεὸ ᾿ἰοοἱ μηϊηὺ5 δἀβοααιὶ νἱἀθηΐατ. 

ἃ Νομίζων τοῦτο τὸ, ὅς 6.1 [ἢ οχπηϊθαϑ Υ 6- 
Τογὰλ ῬΕδ5 1115 ΕἸΠἀἰζου 65 τ] ϑ 856, αἰιοΐον 
ε9ἱ Ῥερεῖ, ᾿ἰῦ. 1, 6. 106. ἴῃ Ὀφιο οἴἶδηΣ 
Ττοάηο, Ηοιπετὰς 1]. ν΄. γ. Θ00 

Σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἷ ϑεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν. 

Θ΄ υν δ ααΐοπι ἤοΟ ἈΓΓΟΥ [556 ΕΘ ὨᾺ 
ἰρβίαίασ δὰ ἰδία Ἰοοῦτα Εἰπιδέαξηῖιι5, Εἶδ' 
γοΥ 85: ϑεράποντος δὲ ὅπλον αὕτη; (σφενδόνηὶ 
οὗ μὴν ἤρωος, οὐδὲ γὰρ ἔχρην. ᾿ 

6. Δελικώτερον)] ΜΙΝ, ΒοΑ]. δελικώτατον. 
Λίᾳας [ἰὰ . Ροϊϊιμοεηι 16 ῖδ56. ῥΐαξ ϑέδσ 
ῬΒδητβ, οὔ ΧΘΩΟΡΒο;ΐθιη 88 
δελικώτατον ΒΟΥ 511. 1. 3, ὁ. 8. 564 Ἰοοῦπι 
ἢππο γοϑροχϑυϊ, ποῦς, Ῥοίϊζια, ἱηοοχίαπε 
οϑὲ. ἱμλὸ γογὸ ῬΙδηὸ ΠΟ σεβρδκχίβ886 Υἱάδ- 
ἰὰγ; οἂπι (αὶ γϑοξὸ οὐβογνυδῖ ΟἹ. ὧι 
ηχαγειιι 8} 1116 ΑἸοϊογατῃ ἰρ8ἃ υϑυθα 50 
Τοτὸ δά ουγθ, ΠΌΠῸ σᾶϑα γ6] τηοᾶο πηαΐαίδ. 
[χ Μι5ῖο νερὸ Βοαὶ. δϑί δυλικώτατον, ἴῃ Ῥοΐ: 
ἔτισε, δουλικώτατοςς Υἱάδ ρογτὸ 4085 πρίανί- 
ΤΏ 5 ἂς ἰβέογιιτη στάση ρου ΔΈ 0 Π6. 
Ῥ. 172. ν 
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γσες᾽ αὐτοὶ δὲ χαθ᾽ ἑαυτὰς ἐδ᾽ ἂν οἱ πάντες σφενδονῆται 
ἀείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντας σὺν ὅπλοις ἀγχεμάχοις. 

" Προϊὼν δὲ τὴν ἐσὶ Βαξυλῶνος, κωτεςρέψατο μὲν ΠῊν 
σὸς ἐπὶ τῇ μεγάλη Φρυγίῳ, κατεςρέψατο δὲ Καππαδόχας, 
ὑχοχειρίες δὲ ἐποιήσατο ᾿Αραξίες" ἐξώπλισε δὲ ἀπὸ πάντων 
τότων Περσῶν μὲν ἱππέας ὁ μεῖον ἢ τετρακις μυρίος, πολλὸς δὲ 
ἵσπος τῶν αἰχμολώτων χωὶ πᾶσι τοῖς συμμάχρις διέδωχε" καὶ 
τρὸς Βαξυλῶνα ἀφίκετο" παμπόλλες μὲν ἱππέως ἄγων, πωμπόλ.- 
χος δὲ τοξότας καὶ ἀχοντιςὰς, σφενδονήτας δὲ ἀνωρίθμος. ᾿Επεὶ 
δὲ σρὸς Βαξυλῶνι; ἦν ὁ Κῦρος, " περιέξησε μὲν πᾶν τὸ ςρατευμῶ 
περὶ τὴν πόλιν, ἔσειτα αὐτὸς περιήλαυνετὴν πόλιν σὺν τοῖς Φίλοις 
τε καὶ ἐπιχαιρίοις τῶν συμμάχων. Ἐπεὶ δὲ χατεθεάσατο τὰ τεί- 
χή, ἀπάγειν παρεσχευάσατο τὴν ςρατιὼν ἀπὸ τὴς πόλεως" ἐξελ- 
θὼν δέ τις αὐτόμολος εἶπεν ὅτι ἐπιτίθεσθωι! μέλλοιεν αὐτῷ, ὁπότε 
ἀπάγοι τὸςράτευμα᾽ καταθεωμένοις γὰρ, ἔφη, αὐτοῖς ἀπὸ τῷ τεί- 
χϑς ἀσθενὴς ἐδόχει εἶνα! ἡ φάλαγξ. Καὶ ἐδὲν ϑαυμαςὸν ἦν ὅτως 
ἔχειν" ἃ περὶ γὰρ πολὺ τεῖχος χυχλϑμένες ἀνάγχη ἦν ἐπ᾽ ὀλί- 

ἰρβὶ νογὸ βθούβιπ, πὸ αυΐάθην οτηηδϑ, φμοίφιοί εἰπέ, (απ ἀϊΐογο5, δαπηοαά πὶ 
Ῥϑυοοβ 115 ΟΠ} ΔΓΙΏΪ5, ΕἾ 115 σογη δ Ῥαρ αι, ΘΟΏΡΤΘΒΒΟ5 505 ἘΠΠ0ΘΓΙηΐ, 
Οὐχ δυΐεπι νᾶ Βαθγίοπομι ἀποθηΐο ργοργοάογοίυγ, βυθορὶς ΡΉΓΥρΡΑΒ 1]- 

ἰϊὰ5 πια]οτῖβ ΡΏΓΥρίδθ, υθορὶε Οἀρραάοοσδβ, Αὐαθαβ ἴῃ ργοίθβίαίθπι γραθρὶξ : 
4υοτυτη οἴηηΐιπι ἀΓπη5 Ῥουβας δα 65 ἸΏΒΙΓΙΧΙΣ, ΠΟῚ ᾿ΘΙΟΙΟΓΟ5 αδαγαρίθ5 
τη ἑ θη : τη ο5 νου σαρίϊνοῦιπὶ Θ6Έ105 ἰῃ 5ΟΟΙΟΒ5 οἴϊαπη απ ν ΘΓ805 αἰ ΒΕ θυ}: 
Βαρυ]οπότοαιιδ νϑηὶΐ ρου παρ οὐπὶ Θαημϊζαίι., ρΟΓΠΆ 15 οὰπὶ 58 ρΊ ἈΓ}15 οἱ 
ἡδοιϊαζονῖθαβ, οὐπὶ Τὰ πα Ἰτογῖθιι5 ταἴθηι Ἰηπιιηγο 5. Οὐτηαιθ 7απὶ ἀρ Β- 
δυίοπεῖη Οὐτὺβ δββοί, Ὄχεγοϊςα πη ομηηθηη οἰγουτ χη οοηϑίταιξ, ἀθιη 6 
Οὔ δηηϊοἷ5 οἵ 115, 4}] ἃ βοοὺῖὶβ αὶ γτὸ5 ἀρϑηΐαβ ὁρρογίυπηϊ δου δηῖ, ἀγθθπὶ ᾿ρ56 
αἰγουμηνθοίαβ δβί. οβίαιιαπη πηυγοβ σοπίθιηρ  αἴιι8. οϑϑϑῖ, 80 ἀγθα ΟΟρ ΙΔ 5 
δϑάυοσεγα ρᾶγαραΐ ; οἱπι ἰγαπβίασα αυϊάδιη δι ἐδ 6 ΘρΤΘΒ5ι8 αἰΐ, Βαδῳυϊοηῖος 
Ι δον τὶ νο 6, αἰιαπο σΟρ᾽α5 ἀραπιοίιγιιβ οββϑῖ : πᾶῖὶ ἀ6. πλαγο μἢ8- 

ἄάπε ἀθβρθοίαηίθι5, παι, νἶβα δϑὺ ᾿τ 0661} 6556, Νέδο φιδάρηι 
ἐα] τὰ 56 παθυΐβο πηΐγυπι ογαΐ : αυα ΘηΐπΣ τημγαπη Δ ρ᾽ απ Οἰγοιπιἀγθηΐ, 

8 Προϊὼν δὲ τὴν, ὅκ 5.1 [656 5 6γ. 11. 11,27, 
28. χχν. 14. οἱ 1. 9, 41. ἴμαἱ. χιϊὶ, 1, 2, 
διε, Βαπο ἐχρεαϊίοποιη []95ογῖμ8 ροηὶϊΐ 
αὰ δῃ. Μ. 3465. 1. Ῥ. 4175. αηΐε ΦΊϑιη 
ΟἩγβὲ, 539. 

Ὀ μὲν ἱππέας, ἃ 6.1] Οοηΐ, 76γ. 
ἵι, 27. 1, 9, 14, 29, 42. [κα]. ΧΙ. 3, 18. 
Τὼ, Ὠἰῖβ αἰϊίϑηιια τηοάδ οἰίαί5 οαρὶ 5, ἰη- 
βἰκηία οχίαπί. ἀδβ οὐϑίἀϊοπο οχοίἀϊόψιυς 

ἰθ. ἴἸοσᾷ ; 41 6χ [βίον Χοηο- 
Ῥμοηΐόᾷ Ἰασοπι δοσϊρίαπΐ, οἴφυε υἱοϑβίτη 
βυοίογίαΐοτῃ οἵ ἥάοτῃ αὐἀϊϊοίαηί, 

6 Περεςησε μὲν] ἴπ οὐϊίίοπο .71ἀ. Ἰεκὶταν 
περιίςη μέν. τηαπάοθόέ, Οὐίοτνί 1 υῖ, 4108 
Υἱ αἵ, ΟἸ) 65 γϑοθρίδχῃ βογ ΠΓΌΥΔΤΩ ργορϑ[ἈΠ|. 

ἃ Περὶ γὰρ πολὺ, 8.0.1 ϑοίδηυιιϑ ῬΟΙΥΠΙβὲ. 
6. 56. ΒΜαδψίον, τὐγῦϑ ε8ὲ 8εχαρίηία πυ τα 
ραβδιύην, οὐγοιίίας ραΐεη8. Ἰἰϑάθιη ἔδγὰ γϑὺ- 
8. ΥΡΪ5. ἢ} 85 διαρ ἀϊηθ) ἀθβοῦι 1 
Ριδυῖι5 Ν. ἩΙ. Ἰ10. θ. ὁ. 26. Νέδα αἹϊέον 
Ἡενοϊοίιι ἢ. 1. 6. 178, αὶ [ὈγΠβ, τετράγω- 
νον, φινιἀγαίαπι αἰχῖϊ, οαὐι8 φυοα! δύ ἰδία 
120 5ἰδάϊα οοῃίϊηθαΐ, ἰοῖα18 ἀπ 8 480, 
48 ἴρ8ὰ συπί 60 Ῥιηϊὶ οἱ ϑοίμον! Ῥαβδθαὰπι 
τη 1118. 8.6« γατγιοίαίθιῃ ἰὴ Δτη δ᾽ π| το! ας- 
406 ἀϊτηρηβίοη 8 Ἰοοίουὶ δρᾶ Πῖοά. 80. 
1. 2. ν. 95. ϑιγαν. 1. 16. ». 1072. Οιωϊ. 1, 
5. 6. 1. γἱἀοηάδτι γοϊπαθο. Ηἰᾳ αἀάδ9 
Ἰϊοοὶ Οεἴϊαν. ἄδος. Απίὶᾳ. 1. 3, ὁ. 16 
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γον τὸ βάθος γενέσθαι τὴν φάλωγγα. ᾿Αχόσως ὧν ὁ Κῦρος 
ταῦτα, ςὼς κωτὼ μέσον τῆς αὑτῷ ςρατιᾶς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν. 
παρήγγειλεν, ἀπὸ τὸ ἄκρε ἑκατέρωθεν τὸς ὁπλίτας ἀνωπτύο- 
σοντῶς τὴν φάλαγγα ἀπιέναι παρὼ τὸ ἑστηχὸς τὸ ςρατεύμια- 
φος, ἕως γένοιτο ἑκατέρωθεν τὸ ἄκρον καθ᾽ ἑωυτὸν καὶ κατὰ τὸ 
μέσον. Οὕτως ἂν ποιόντων, οἵ τε μένοντες εὐθὺς γωῤῥωλεώτε- 
ροι ἐγίγνοντο, ἐπὶ διπλάσιον τὸ βάθος γιγνόμενοι" οἵ τ᾽ ἀπιόν- 
χες, ὡσαύτως σοῤῥωλεώτεροι εὐθὺς γὼρ οἱ μένοντες αὐτῶν, 
“πρὸς τοῖς πολεμίοις ἐγίγνοντο. ᾿Επεὶ δὲ πορευόμενοι ἑχατέρω- 
θεν συνῆψαν τὼ ἄκρω, ἔφησαν ἰσχυρότεροι γεγενημένοι, οἵ τε 
ἀπεληλυθότες, διὼ τὸς ἔμπροσθεν, οἵ τ΄ ἔμῶροσθεν, διὼ τὰς 
ὄπισθεν προςγεγενημένες. ᾿Αναπτυχβθείσης δ᾽ ὅτω τῆς φά- 
λαάγγος, ἀνάγκη " τὸς Ὡρώτος ὠρίςες εἶναι καὶ τὸς τελευταίθς, 
ἐν μέσῳ δὲ τὸς κωκίξες τετάχθαι ἡ δ᾽ ὅτως ἔχϑσα τάξις, χαὶ 
πρὸς τὸ μάχεσθωι ἐδόχει εὖ παρεσχευάσθωι, καὶ πρὸς τὸ μὴ 
φεύγειν. Καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ "ἡ χωὶ οἱ γυμνῆται οἱ ἀπὸ τῶν χε- 
ράτων, οἰεὶ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τὸ ἄρχοντος τοσότῳ ὅσῳ ἢ 

ΠΘΟΘ556 οὐαὶ ρῃαϊδηροπὶ δὰ οχϊραδηι ἀδηβιζαίθπι τϑαϊρὶ. Ηφοο ἰρίταῦ Οντὰβ 
οὐπι αι ἶϑβοῖ, βίδηβ [ἢ τη θάο Θχθγοϊ(ὰ5 5ι1], οαπ 115 4105 ΟἸγΟΌ πη 50 Πα θδὲ, 
ῬΓΦΟΘΡΙ αἱ σγαν 5. ΔΓΠηδίιμ85. ΓΔ] [65 80 υἱτᾶατιθ Θχίγθμηϊζαίθ Ρ ἢ ρθη οχ- 
ΡῬΙΙοαηίο5 ΔΡΙγθηΐ ῬΓΟΡίου θαπ Θχθγοϊ {15 ραυ 6 ΠῚ α1188 βιυιϑἰβίογοί, ἀοπΠ6Ὸ πΐγᾶ- 
΄τι6 ΟΧίγθα 85 δ 88 δία δα πηθάϊαμι ρογνθηϊγοί. [Τὰ οἷτη ἰαοογθηΐ, ἔὐπτὴ 
115 αὶ βαθϑιβίθθαηι πάποῖα απεράδιη σοπεϊπιὸ ἀοοράεθαΐ, αιδα ἀρ] ]σαΐα γαηε 
οβϑοί σοϊοὶ ἀθηβίίαβ : (ηὶ 1115 απθοσαθ Παποῖα 5᾽μ ἸοΥ ἀσοοάοθθαὶ, αι} ἀΌ0506- 
ἀο)αηΐ : πιοχ δπΐμὶ 1}}] (1] 5105] δι θα πί, ργΌρΡ6 ἃ ποβίϊθιι αθογαπί. (Οὐπὶ δι}- 
16} ΠΙΟρΡΎΘαΙθηΔο δχίγθπηζαϊθβ αἰγπα6 σΟΠἤ ΠΧ ββθηΐ, σοηϑβεϊόγθ ἡαηὶ ἰαοίὶ 
ΠυΠΉΪΟΓΘ5, ΤΠ 411} ἈΠ ΒΟ ββογαηΐ, ργορίευ ΔΠΘΓΙΟΥΘΒ 2 [Π1Π} ἈΠ ΟΥΪΟΓΘΒ. ΡΓΟΡΙΟΥ 
605 αἱ ἂ ἴογροὸ ἀσοοββογαηΐ. Ηος πιούο οχρ]!οαϊᾷ ρῃμαϊδηρθ, ΠΘΟ6556 Θϑὶ ΡΥΪΠΊΟ5 
οἵ υἱπιο5 (ΟΥ̓ ΠΙΒΒΙ Π.Ὸ5. 6556, Ἰρηαν 5  ΠΠ05 ἴπ πηθάϊο σοἰοσατὶ : δοϊέβαθθ πππς 
ἴῃ τηοάπη σοπϑεαζα οἱ δα αἰ! οδπάϊιπι, οἱ δ ργο θη απ ἔαρδπι ἱπβίγαοία 
ἐομιηοάὸ νἹἀθθαίιγ. Ῥγείογθὰ θαυθβ δὲ Ἰον 5 ἀΥΤδίαγϑθ ΠΉ  Π165 αὶ ἃ. 
σοΥηἶθιι5 ργοςσοαοθαρέ, 5ΘΙΏΡΟΥ δὸ ρυορ 5 δὰ ἱπηρθγαίογθηη δοσθαάθθαηίΐ. 

οἰιανῖ. αθοξ. ὅ8ου, 1. 4, ο. 13. οἱ Ῥυϊώρα. 
ΘΟΏποχ. Ηϊοί. Υ. εἰ Ν. Τ. δά δῃ. 570. 

ἃ Τὸς πρώτους ἀρίςους, ὅ.0.] Ιἀδγὴ Ὀγεοὶ- 
Ῥῖζαν 10. 3. ηιοειηοταῦ. 50 ἰηϊ απ : τα γὰρ 
ἐν τῷ πολέμῳ τούς τὲ πρώτους ἀρίςους δεῖ τάττειν, 
ρὸ τοὺς τελευταίους, ἐν δὲ μέσῳ τοὺς χειρίςους, ἵνα 
ὑπὸ μὲν αὐτῶν ἄγωνται, ὑπὸ δὲ τῶν ὠθῶνται. 
Ὀἰϑροβι οηθὰ ἤδὴς ἔαὺ. ιν ηοίὶ. 110. ὅ. 
ο. 12. Ἡογπιεγϊοανι ἈΡΡΟΙ]αΐ ; γοϑριοίαας 
Ἡ], δ΄, ν. 297, οἱ 864. δὶ Ναεβίου. 

Ἵππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν κὶ ὄχεσφι, 
Πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιθεν ςἣσεν πολέας τε τὲ, ἐσθλοὺς, 
ἜἝρκος ἔμεν πολέμοιο" κακοὺς ὁ᾽ 

ἔλασσεν, 
ὃς μέσσον 

φρα καὶ οὐκ ἐθέλων τὶς ἀναγκαίῃ πολεμίζῃ. 

Ηδμο Ὠἰτηϊγαμ οχϑγοϊδαμη ἰηϑίγιθηαὶ τᾶ- 
(ἰοποῖὰ Τἰποίοτοϑ ἴῃ ἀυσατηθηϊουιῃλ αἶδ- 
Ῥοϑβι(ἰοηβ βοϊθηΐ ἰμϊίαυὶ. Θιὰ 46 το νἱάδ 
ιεῤη οὐδ, ἀϊοίο Ιοσο, δὲ Οἵο. ἀς Οτγαίΐ. 1. 2, 
ς. 77. Ιάδπι ἀδ βφυυθα5 γοίουί οἰ αητιδ 
ἀς Αμίμλδὶ. ]. 8. ο. 13. 

Ὁ Καὶ οἱ γυμνῆται οἱ, ὅς 6.1] Τὰ φαΙΟΠ65 
«ἡἰὰ. Εἰον. οἱ Βέορι. ἴῃ Πιειμιοῖ, αἰ ίβααα 
ομλ ταν ροβίθσιον. εἶσ ἁυεϊουϊαβ: 4αθπν 
ααϊάρτα γεῖϊποὶ Μ8. Βοάϊ. ρυΐορα 1110 ομηἱ5- 
50. δ νυμνῆπτες ΠΓῸ γυμνῆται τορτρβοηΐαι. 



ΝΣ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΈΙΑΣ Ζ΄. 571 
7 δ... αν 9 7 ' 2 Ἁ δ. Ἐξ 

'φάλαγξ βαθυτέρα ἐγίγνετο ἀνοδιπλϑμένη. Ἐπεὶ δὲ ὅτω 
συνεσπειράθησαν, ἀπήεσαν, ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὼ βέλη ἀπὸ τῦ 
τείχος, ἐπὶ πόδα" ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, “ραφέντες, καὶ τὸ 

μὲν πρῶτον ὀλίγω βήματα προϊόντες " μετεράλλοντο ἐπὶ ἀσ- 
πίδα, χωὶ ἵξαντο πρὸς τὸ τεῖχος βλέποντες" ὅσῳ δὲ προσωτέρω 
ἐγίγνοντο, τοσῷδε μανώτερον ὃ μετεξάλλοντο. Ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ 
ἀσφαλεῖ ἐδόχεν εἶναι, ξυνεῖρον ἀπιόντες ἔς τε ἐπὶ ταῖς σχηνοωῖς 
ἐγένοντο. 

Ἐπεὶ δὲ χωτεςρωτοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος τὰς 
ἐπικωιρίες, καὶ ἔλεξεν, ᾿Ανδρες σύμμωχοι, τεθεάμεθα, μὲν χύκ- 
λῳ τὴν πσόλιν᾽ ἐγὼ δὲ, ὅπως μὲν ἄν τις " τείχη ὅτως ἰσχυρὼ καὶ 
ὑψηλὼ Ὡροςμαχόμενος ἕλοι, ἐκ ἐνορᾷν μοι δοχῶ᾽ ὅσῳ δὲ ὥλέο- 
νες ἄνθρωποι ἐν τῇ πόλει; εἰσὶν, ἃ ἐπείπερ ὁ μάχονται ἐξιόντες͵ 
σοσότῳ ἂν θᾶττον λιμῷ αὐτὸς ἡγῦμαωι ἁλῶναι. Ἐδ μή τινὼ 
ἂν ἄλλον τρόπον ἔχετε λέγειν, τότῳ πολιορχητέος φημὶ εἶναι 
τὸς ἄνδρως. Καὶ ὁ Χρυσάντας εἶπεν, " Ὃ δὲ ποταμὸς, ἔφη, 
ὅτος ἃ διὰ μέσης τῆς πόλεως ῥεῖ, πλάτος ἔχων πλεῖον ἢ ἐπὶ 

400 Ρμδίδηχ ἀμπρ]Ἰοαία ἀδηβίου οἰποιεθαίαγ. (Οὐπὶ Ὦοο 5686 τηοάο φοηρὶο- 
Ὀᾶπβεηΐ, ροάοδίοπεϊπι ἐπα τοοθἀθθδηΐ, απὸ (οἶα 6 πλσσο ρου πορδηΐ : οὔηι- 
48 οχίγα (οἰογαχη ἰοίυ5 εββοπΐ, ΘΟΏΝΘΓΒΙ, 80 ὈΥΙΠῚ ἀμ αἰ] ἀθπ ΠΟΙῸΝ ρᾶ55115 
ῬΙΟρΡΤΕββὶ, βίδίιιπι τητα απ οἰ γρθαμι νογβὰβ, αἴααθ ᾿ἰὰ σΟὨΒἰβιθθδηΐ, τἰ πλι- 
ΓΠῚ ἱπίθθγΘπΓΠΓ ; απδηΐο δαΐθπ ἰσηριὰβ ΔΟβοθαογρηΐ, ἰαηίο γαυὰβ Ποραὶ 
τηπίαῖῖο, Ῥοβίοδαμδιῃ ἴῃ (πΐο 5101 6558 ν᾽ Πθρϑηίαγ, σοηβουί! σοητπηαύαιε 
οΥΪη6 γεσθαοθαπί, ἄοπες αἀ ἰἀθογηδουΐα ρουνθηϊγθηΐ. 
δι 7δπὶ ἴῃ οαϑίγὶβ εββθηΐ, Οὐυτιβ 605, 4005 ορογίογοί, σοηνοοαν!ὶ οἱ ἤμης 

50ΓΙΠΟ ΠΟΘ πὰ δΠαραϊ,, {ΠπΌΡἢ, 506}1, ἀπάϊημθθ σοῃίθη αἴ] Βα Π1ὰ5 : δίαπθ θηι- 
θη 410 ραείο ηυἱ8 αἀδὸ ἤγγηοβ οἵ θχοθίϑοβ ΠΠΓΟΒ ΟΡΡΟΡΏΔΠ(Ο ΘΔΡΘΓΙΘ ρο5- 
5ιῖ, νἱάθγθ τῇ] πο νἱάσου : ἀπδηΐο αὐΐοπὶ ΟΡ] γο5. ΠΟΙΪΠ65 ἴῃ ΥΡ6 βυηϊ, 
αυάπάο δἀ ρμιιρηῃαπάιϊτη ποη Θχθϑαμῖ, ἰδηίο οἰ ΠΟΥῚ ΔΥΡΙ ΓΟ, οὐ (ΆΠ)6 ἴῃ 
Ῥοίεβίαίοιη γράϊσαηΐαγ. ΝΙΙΒ1 ρίαν ἀΠ!ααθῖὰ Αἰ Πατὰ, 4ΌΘΙ ΡΥΟΡΟΠαΙΪ5, Π|Ο-- 
ἄππιὶ Βαθοίϊβ, πος ἦρδο ποῦϊβ ἰδίοβ. Θχριιρηδηοβ 6556 αἷο. Ἐπ ΟΠ γυϑδηΐας 

ἃ Μετεδάλλοντο ἐπὶ, 5 5.}] ΟὀὐΠ 5.16 Πιάϊο. 
Ταεϊιειμῃ. 
Ὁ Μετεθάλλοντο] «Ἤωυτγείτι5 ΘΟ] ]οἱ το] 5 

ἰορί ροββα ἐδάλλοντο. ΜΙΠῚ τηδρὶθ ρ]αοοί 
νυ σαία Ἰδοῖῖο. [6 ψδυῖ15 διυΐθση σοηγου- 
ΟΠ 8 νἱάα 5158 οὔ ζαη. ο. 24. 

ς Τείχη οὕτως ἰσχυρὰ, ὅς. Τάθτηα ἰογὸ 65ι 
φυσὰ ένεηι. (ταὶς 11, 53, 58. Αρυὰ Ηἴδ8- 
ἸΟΥΊΘ05 αυϊάστη οὐηπδ8 ἀδοδηίαία θϑί τητιγὶ 
πυζις9 Ια μάο ; ἰαπία 4: οτγαΐ, υἱἱ φαδατ- 
5:5 ἱπίοσ 56 οὐστγοηίο85 δίηο ρου οι ]ο σοιη- 
ἸηΘΆΓΟ ἔ. Αἱ ἀδ τηυγοσύτῃ οἵ ἰυγγὶ- 
πὶ αἰ απο ἱπέον' ἀμοίοτοβ τηϊ ηἰ πιὸ θοη- 
Ὑ5η1, 5315 ἐδ ἢ 4105 5 0γα ραυ]ὸ 
σπανί πηι Ρ, 370. 

ἡ '"Ἐπείπεο ἑμάγονται, ὅς ο,1 Τάς 76 ν. ΤΙ, 10 

6 Ὃ δὲ ποταμὸς, ὅ.6.1 Ἐπιρἤγαῖρ8, Βο.]]οοῖ: 
οὐ]ὰ8 46 οὐἵαι ουγδύαᾳας πα δ οϑὲ Ηἰ5- 
ἱουϊοοσατα οὐ ἀθοσγδρῃογαῃ βϑηΐθηξία. 
0505, 51 Προΐ, δάθδβ: ἤϑιὴρο δέγαΐ.}. 11. 
Ῥ. 791. οἱ 8.ᾳὈ. ΡῬίδη. ΗΠ5:, ΝΥβί, 1. 5. σ. 
24, «Μεϊ.]. 8. ο. 8. ΡΙοἴεηι, 1. 5. ο. 13. οἱ 
ϑαϊηα8. δὰ ϑοϊμυϊ ο. 37. ὩὨΘα6 ομΐγα νου Ὁ 15 
Αποίογατη ἰηΐου 66 ἀἰββοης θη γὼ ἀθβουὶ- 
Ὀοπάϊα πρίοτγο οπαχίδτῃ ἰοιαρύβαμο ἴθγοσο 
σοηβθηΐαποιμ οδί. Τυδάπηΐὶ συϊάστῃ ἰοσὼ 
οἴηηθ8, ἤανίαπι ΒΑ ]οηοι. ἱπέθυ 1856 ; 
αὐυοά ἀδ τάτηο αυοάδτῃ 67115 1 61] πα πηλ 
6886 γνἱἀρίαγ, Οαρία αὐΐοπι ογαΐ ΒαΌΎ ΟΝ 
ΔὉ {Πὰ οχίχοχηϊίοίο, αυὰ ἘρΡΏγαΐθ9 ἴῃ Θαγα 
᾿ηΠπ|, Τοσο ργοιι. 1, 531, 
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δύο σάδιω; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Τωξρύας" καὶ βάθος γε ὡς ἐδ᾽ 
ἂν δύο ἄνδρες, ὁ ἕτερος ἐπὶ τῷ ἑτέρο ἑξηχὼς, τὸ ὕδωτος ὑπερέ- 
χοιεν" ὥςτε τῷ ποτωμῷ ἔτι ἰσχυροτέρῳ ἐςὶν ἡ πόλις ἢ τοῖς τεί- 
χεσι. Καὶ ὁ Κῦρος, Ταῦτα μὲν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα 
χρείττω ἐςὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως" διωμεζρησωμένος δὲ χρὴ 
ὡς τάχιςξα " τὸ μέρος ἕχωφζον ἡμῶν, ὀρύττειν τάφρον ὡς πλα- 
τυτάτην καὶ βωθυτάτην, ὅπως ὁτιελωχίξων ἡμῖν τῶν φυλάχων 
δέοι. Οὕτω δὴ χύκλῳ διωαμετρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν 
ὅσον τύρσεσι μεγάλαις ἀπὸ τὸ ποτὰμϑ, ὥρυσσεν ἔνθεν κωὶ ἔνθεν 
“Ὁ χείχος τάφεον ὑπερμεγέθη, καὶ τὴν γῆν ἀνέξοιλλον πρὸς 
ἑαυτός. Καὶ πρῶτον μὲν πύργος ἐπὶ τῷ ποταμῷ ὠκχοδόμει, 
Ὁ φοίνιξι ϑεμελιώσως ὃ μεῖον ἢ “ πλεθριωίοις" (εἰδὶ γὼρ καὶ 
μείζονες ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες" ὃ χωὶ γὼρ δὴ ἐν, ὕμνει 

μαι, Η!οοῖηα ἢανὶιβ ΡῈῚ πιθάϊαπν Ὀσθθιῃ ἰδρϊταχ, οσα]ὰ5 Ἰαταο βίδαϊα ἀυο 
βαρογαῖ ἢ Πὰ ρμτοίδοιὸ, αἷΐ (ἀοῦγγαβ : δὸ ἰαπία ψμοφηθ Ὀγοία αἰ ὰ5 6}115 65, 
αἱ πὸ ἀυο ααάσπι νἹγὶ, αἰ το Αἰ ΤῈ ΎῚ ΠΙσδε ᾿πβεοττ, Ξαργα δα θη) Θχίαγα 
βἰῃῖ : αυὸ ἔτ αἱ ἤανῖο 511 ατθ5 δίϊαπι τηππίτοσ, αιὰπι πηορηῖρυ5. ΕΠ Ογτιβ, 
Μ|558 ἔδεϊαηλιβ ἢφος; αἰἷΐ, ΟΠ γγυβαηΐα, αιδο ΥἹΓΙ 5 Ποϑίγβ ροίίογα βιιηΐ ; δά- 
μιθ ἃ νεγὸ πιθηβυγᾶ, υδιηργμη ὰπι ἔοββα [αἰἰββί πη ᾿γοία πα 88 πα 6 ΠΟΪ5 
οὐ ἀποοπάα, ργοὸ ρᾶγίθ οὐΐαμθ 5ιιᾶ, αιὸ Ραιιοϊββιπηΐβ συβίοα! θ05 ΠΟ Ϊ5 511 
ὈΡιι5. ὅδῆ᾽λ Ἃ Ἰρίτυν ππάϊᾳι6 οἶγοα τηπγιιηὶ δραΐξία αἰμηθηβα8, γα οῖο ἃ Πυμηΐπθ 
1ηΐογν!ο, φααπίιπι βυΠοογοὶ παθτΐ8 ΡΓΟΡΟρΡΏΔΟΙ  Ἶ5, ἱησ ηἴ6 ΠῚ (οββατη οἷζγ- 
οὐπη Τηυ γιὰ πα ϊαὰθ αἰχὶϊ, τουεά απο «αδὸ ἐπ 5οῖρβοβ νϑυβϑὺβ Θροββογῃηῖ. 
Ἂς ργϊπιὴὶπι αὐάδιη ἰΠΣΓῸ5Β ργΟρΡίογ ἤϊμηθη Θχβίγαθθαῖ, ραἶπιῖβ ἑα πα αΐδ5, 4ι- 
ΤΠ ΟῚ ΠλΐποΥ δγαΐ, σαὰτη ῥέε ρὲ αἰτταθο : (ἰδὲ παβοιηταν δπΐπι, 4186. πᾶς 
ΛΔ] ΟΧΘΙῺ δια ἴῃ ἸοηρῚ πη θ πὶ Θχογοβοιηῦ; Ρά η νογὸ οὐπη αὐΐψμο ῥὈτὸ- 

ἃ Τὸ μέρος ἕκαςον ἡμῶν) 1ἰὰ γΘΒΟΥΙΙ ΡΒ] Πτ15 
δαϊηοηϊία ρΡαγίτη Μϑιὶ ΒοΑ]. ραυτίτη οαϊ- 
ἰογαχα Πἰθγουττη : 4ΟΟΥΌχα 811} ἀδῃηΐ, τὸ μέρος 
ἑκάςου ὑμῶν. 11, τὸ μέρος ἕκαςον ἡμῶν" ἀπο 
ΞΘ ΘΡΒΔΠΟ Ῥ]αοοί. ᾿ 

Ὁ Φοίνιξι ϑεμελιώσας} ϑἰγαθοὶ. 10. ». 1074, 
Ψιλὴ γὰρ ἡ χώρα, αὶ ϑαμνώδης ἣ πολλὴ, πλὴν 
φοίνικος" οὗτος δὲ πλεῖςος ἐν τῇ Βαθυλωνίᾳ, πολὺς 
3κ, ἐν Σούσοις, ᾽᾽ ἐν τῇ παραλίᾳ Περσίδι Ἐδη- 
ἄδθτι ἤδης Γϑρὶ ΟΏ τὰ ῬΑ] Π}15 γα η  0}8 
φοπϑίίαμηι 6588 ἰθϑίαί αῦ οἰϊαγη ΤΠ ιοάου. 5ἴο. 
1, 2. Ρ. 136. 

ς Πλεθριαίοις) Τηϊογργείο8. ΧΘΩΟΡ ΠΟΙ 5, 
Ἡγοαοί!, ΠΙοάοτὶ βίοι, αϊοσυασηααο ΗΪ5- 
ουϊομ πλέθρα ΟὐΘοοΥΆτΩ, Γ,αἰϊηδ ρογα 
ταὶ δοουγαίδ γοάάθγε οοηβαθυουΐ: 
Ραμ, ορίηοτγ, γ6] Ῥοδίβϑ ἱγηϊίαιϊ. σοη- 
1; Ρίλη. Ν. Ἡ,. 1. 30. ς.12. ουτὰ Πεγοιοῖο. 
Ἰ. ὦ, 6. 124. οἵ 566. εἰ «ἡἹεϊὰ 1. 1. ο. 9. αἱ ἀδ 
Ῥγγδγαϊάαηχ αἰπλδη δ᾽ ΟΠ 5. ἀρὶτγ. Ὁ6- 
μὰς ἴόρ Ποιπεγιπι, Οάγ5. λ΄, γ᾿ 575. εἴ 
864. ἀξ Τιϊγο : εἴ ἀδ δοάθῃι, Ζιιογεὶ, 11. 3. 
γ. 1001. Ῥηγεῖϊ. ΞΟ. Θ,, ν. δὅϑ0, Τυδιιῖ. 
ἘῸ 2. οἷδε, 3, Ουϊή, ΜῈΕείΐατη. ἢ. 4. νυ. 458. 

εἴ 564. 4φαϊθὰ8 ἴῃ Ἰοοΐβ Ηοπιεγὲ πέλεθρα 5͵Υ6 
πλέθρα ἃ 1, αἴϊηϊθ Ῥοδίϊδ καταχρηςικῶς εἶ 
ὑπερθολικῶς πῃ ρεγα νουϊὶ υἱάθτο Ἂϑῖ. Εἰ 
ἢἰ5 φαϊάριῃ ἱρ ποβοοπάσχη, αφυϑηᾶο ρμἰεέλγα 
Τιαἰϊηὶβ πο 5811 υϑἰέεΐα, 6. ΥῸ ΣΧ Θαὰὸ 50- 
ΠΏΏ5, 80. ἡπιβόγα. ϑ86α τίϑαπι βαηδ παι 
ἰθηποτῖξ αφυϊδαιαπη, οἂτπι Γπίουρυοῖο 5 οὔϊδηι 
Ἡοιπλοῦὶ αἰϊοσύσμηψαθ νἱάουϊῖ, θη άθγ ἴ}- 
δαβροαϊὸ 510] νἱπάϊολϑδα ᾿ἰσοπἰδπι, αἴσιος 
δἀθὸ ἰμιῦδηθ αυδηΐαμη νοὶ Οὐ ΟΟΥ ὈΠῚ 
δὐχῖσβο πο πάδοϊα. Ρ είμγτών το πὶ, (6 βία 
Βιϊαὰ, οαηίαχη Ρ6 685 ; ἡιισογίμνι, ἀποθηΐοξ 
ᾳαυδατναρίηΐα οοἠ ἐπεὶ, 6Σ Ουύποίϊ. πιθπΐα 
Τιϑδιὶ!. Οὐ. 1. 1. 6. 10. ϑιίάα ἀοοράϊε Ῥῆασ- 
υογῖταιϑ ; αὶ Ἰοοῦπι οἰΐδπι πα ης οἰίδ 5, αἷΐ, 
Ξενοφῶν φησι φύεσϑαι ἐν Βαδυλῶνι πλεθριανοὺς 
(τεροπεηάυπι, ορίπου, ἐσ ΧΘθΟρΗ. εἴ 50ϊ- 
ἀ, «λεθμιαίσυξὴ φοίνικας. Οοπίοσ ΟἹ. ο- 
παρα. (6 ταθηβ. δὲ ροπᾶ. 1. 3. Ρ. 3925. εἰ 
ἀοοίί5. Ρενέσοη. δὰ ΖΕ] Ιδη. Υ͂. Ἡ. 1. 3. 6. 1. 

ἃ Καὶ γὰρ δὴ πιεζόμενοι, 81.6.1 «Ἵ. 
Ν. Α.1. 3, 6. θ. ἢν δέοίείεηι οἵ ῖ 
αποίονοϑ Ἰϑπάδηβ, μ856 ἀδ νἱ εἴ παξαγᾶ ρ8]- 
τὴ» Ἀγ θΟΥἶς πιασυϑὲ δὲ ΒΈΡΕΥ Ῥαΐηι σγτδονὶς 



᾿. δ᾽ 

ΚΥΡΟΥ [ΓΑΙΔΕΙΑΣ Ζ. 970 

γο! οἱ Φοίνιχες ὑπὸ βάρος ἄνω χυρτνται, ὥςπερ οἱ ὄνοι οἱ χαν- 
θήλιοι) τότες δ᾽ ὑπετίθει τότε ἕνεκα, ὅπως ὁτιμάλιςω ἐοίχο; 
πολιορχήσειν πωρασχευοιζομένῳ, ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὁ ποτωμὸς 
εἰς τὴν τάφρον, " μὴ ἀνέλοι τὸς πύργος. ᾿Ανίςη δὲ καὶ ἄλλος 
πολλὸς πύργες ἐπὶ τῆς ἀμξολάδος γῆς, ὅπως ὁτιπλεῖςα φυ- 
λακτήριω εἴη. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίϑν' οἱ δὲ ἐν τῷ τείχει ὃ χο;- 
τεγέλων τῆς πολιορκίας, ὡς ἔχοντες τὼ ἐπιτήδειο πλέον ἢ εἴκοσιν. 
ἐτῶν. ᾿Αχόσας δὲ ταῦτω ὁ Κῦρος, τὸ ςράτευμω " κατένειμε 
εἰς δώδεκοω, μέρη, ὡς μῆνω τᾶ ἐνιωυτθ ἕχαφον τὸ μέρος φυλάξον. 
Οἱ δ᾽ αὖ Βαξυλώνιοι; ἀχκόσαντες ταῦτα, πολὺ ἔτι μᾶλλον χα- 
τεγέλων, “ ἐννοόμενοι εἰ σφᾶς Φρύγες καὶ Δύκιοι χαὶ ᾿Αράξιοι 
χωὶ Καππαδόκαι φυλάξοιεν, ὃς σφίσιν ἐνόμιζον πάντας εὐμιε- 

τλυηΐαγ ροηάογο, 5υγβαπι Ἰπουγνδηΐαγ, αθιηδαπηοα ἂμ εἰ δϑϊηὶ ο116118711} Πα 5 
δυΐεπι ραϊπιαξ Ορεγὶ ργορίογοὰ 5] 6οἰΐ, υἱ αυὰτα τη χὶπηὸ νἹἀογοίαν 1α ἔβοθσο, 
αὐυοά 5οἰοηὶ αυἱ δ ἀτθθηλ οὈβιἀθηδη) 5658 σοι ραγθηΐ ; αἱ ἰἀηηθίδὶ θατηθι 
ἴῃ ἔοββαπῃ ἀΠ] Δ ογοίυσ, ᾿ρ585 {ΠῚ ΤῸ 5. ΠΟῺ δνογίθγοί. 
ΞΌΡΓΑ ἰογγαπι ΘρΈβίδπι Ἔχοϊαθηΐ, υἱ αὐὰπι ᾿ἰαγίηια θϑϑθηΐ Θχουθίαγαπι ἰοσᾶ. 
Ετ πα5 ᾳυϊάοπι 1] τὲβ ἀσθρθδηΐ : ααἱ δαΐθπι 0 τημγο βίαθαηΐ, ΟΡ 5] ἀἸΟ ἢ θη 
λαπς ἱττϊἀθθαηί, αυδα 115 οβϑοί σοιπτηθαίιβ [πὰ ΔΠΏΟΒ μ}115 νσπ. Θθδ Ογ- 
τὰβ οἂπῃ διά ἴ5ϑοί, ἰῃ ρϑτίθβ ἀποάθοι δχεγοϊζαμ αἰν1βὶζ, αἰ ΡαΥ5 αυ 8] θεῖ, 
ὑπαπ 8ΠΠὶ ΠΠΘΏ5ΘΙ ἴῃ ΘΧΟυὈ 8 οϑβοῖ, ΒδΡΥ]ΟΠΙ τυγϑὰμ), ἢ αὐ 15, ὃ 
εἰΐατα πηαρὶβ ἰσγϊἀθθαηΐ, αἱ σορὶίαγϑηΐ βθοιῃ), ῬΏγυ ρα εἴ Γι γοῖοβ εἰ Ασαβθαβ 
δὲ Οδρρδάοοβδϑβ ἔμΐαγοβ σοηΐίγᾶ 56 ἴῃ Ἔχ 115, 4105 ΟΠΊΠ65. ΔΥΌ γα Ρδηταν 8η1- 

Ελίδηι τυ 85 81185 ἴΥΓῸ 5. 

σηλμη πιαρπα ρμοπάεγα ἱηιροίαβ, αὐ ἰαηι 
ΎΑαΌΜΕΥ πγρεαβ οπεγέβημε, τ πιαρηλίιαο 
οπεγὶβ δυσί ἰπεγὶ τοῖν πιιεαὶ ;. πολ, (ἰδοτϑιυμην 
Ῥαΐπια οεαϊί, πε ἔπῖγα Πεοίϊειν, 56 αὐνεγ8ὶι5 
»Ῥοπάμ8 γεβιγρΊ, εἰ δυγδυήη, εἰ ζιιν γϑοιτυα- 
ζύγφυε. ϑίγαῦο 10. 15. μᾶς. 1062. Ἰδιον 
δέ τι εἰν τὴν φοινικίνην δοκόν" ςερεὰν γὰρ 
οὖσαν π΄ μένην, οὐκ εἰς τὸ κάτω τὴν ἔνδοσιν 
λαμϑάνειν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἄνω μέρος κυρτοῦσθαι τῷ 

βάρει, Καὶ βέλτιον ἀνέχειν τὴν ὀροφήν. ὙἱάΘ 
5815 οἴατα Ριῖπ. Ν. Ηβὶ. 1. 13. ο. 4. οἱ 1. 
1θ, α. 42. εἰ Ριιματοῖ., ϑ'γτηροβ. 110. 8. 
προθλ, ὅ΄, 

ἃ Μὴ ἀνέλοι] Ηδηο ᾿οοίομοτη οχΣ απγο- 
ΤΑΥΤΊ ἀχοταρίατὶ αἀὐάυοί! Βιρἢδηιι5, 48) 
ὙΟΤΆΠῚ 6886 σρηβοί: δἰ ἴρ56 αυ!άθη ἰη ἰοχία 
Ρτὸ νυϊκαίδ, {1 μὴ ἂν ἕλοι γϑροποηάδιη 
συγανῖ, «Ἡυγείνια ἰδϑίαίαν ἴῃ 110 γ15 γοίουὶ- 
58 ἰορφὶ μὴ ἀνέλοιτο. 

Ὁ Κατι τῆς πολιορκίας, ὡς, ὅ.ο.} Ατ- 
αἶγα ἐνίας σοὶ ἰδία, ἀς αὐτὸς ἱγαάϊε Ὁ, 
(νει 1. 5. 6. 1. 16 πιὲ ἰοίανη φιιίάφην τι- 
ὑεηι ἐδοίἷ5 οοσιραυσγιηξ; μεν 90) δἰαία μαὺὶ- 
(αν : ------ οαἶσγια ΞΡ] εοἰήνγαο, αν οἱ 

εαίεγηνα οὐδ Ἰπδγιαΐ, οὐδε58ὲ5 αἰϊηιθηία οα ἦρ- 
δι8 ὐδὶθ 8οῖο ϑιθημηδιγοΐωγ. ΟΟἸΟΥ 
Ἡδχοὶ. 1, 1, ς,. 178, ᾿ 

ὁ Κατένειμε εἰς δώδεκα, ὅδ 5.1 Ὑυἱεδὺ ἀδεδ5ὶ 
ῬΥΘΡΟΒ 0 εἰς, φαδηὶ νοὶ βυθαιάϊοηάδῃι, 
νοὶ Ρ6ὺ χωργιά θηϊϊδτη ἃ {ὙΡΟΡΥΆΡἢΪ8 ργθ- 
ἰογϊίδτη οθηβαϊ Ῥογέωδ. Ῥαϊίαν 68 41- 
ἄρχῃ ἰἸῃξογάυτηῃ 6] ρϑῖῃ ; 564 πιαχὶ μη ἀρπὰ 
Ῥοδίαβ, οἱ ροβί υϑύρα τηοίπη 84 Ἰοοῦμι 
5 5 ἢ Ποδηίία. ἤδαμπο τοροηθηάα ροϊϊὰς 
ᾳαᾶτα 5. ᾽ ΓΟ Προ η 46. νἱἀοίαν ; ῬΥΦΘΒΟΥ ΤΠ 
οὔτι, «͵νγείο ἰοϑίο, ἴὰ ἢ 0015 νοίθυι 5. 1ἢ- 
γΘΩΪΔΙΌΥ. 

ἃ ᾿Εννούμενοι εἰ, ὅτο.1 Ῥαγουϊατλ Πδης 
ῬΓῸ ὅτι Ποῃη α Ὠτατη δοοῖρὶ διιηοίανιι Βι- 
Ἃατ8 Οοιγη. (ἁ. 1,. Ρ. 978, δα]α 5 δκ 
Ποιροβίμθηο χορ 8, ἘΠὰ5 δυΐοπη ἰὴ 
Πυ)αβτηοα! βθηδῖι 158, Π)ουαγίο ͵αάϊοο, 
ῬΓΟΡΥΪᾺΒ οϑὲ ἀ}115 γοθ9 46 φυΐϊθαϑ ἰαπιοίϑὶ 
ογθάδιηυϑ, ΡῸ σον 5 Ἀγ η Δα ΠΥΤΏΔΓΘ ΠΟΙᾺ 
Ροβδαπιαθ, ὙΠ ἰατηθη απ185 ὨΟΐΑΥΊ 5 
». 207. Οοηΐον Αοΐ. χχυὶ. 8. υδὲὶ (γυδίγὰ 
οϑέ, οἱ τοί, αὶ εἰ Ῥγὸ ὅτι δα γηοάυπι 
ΕΟ ΣΙ ΘΝ ΤΟῊΪ αἷΐ 
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νεφξέρος εἶνωι ἢ Ἱ]έρσαις. Καὶ αἱ μὲν τάφροι ἤδη ὀρωρυγμέ- 
νοι! ἦσαν. ν᾿ 

Ὁ δὲ Κῦρος, ἐπειδὴ " ἑορτὴν τοιαύτην ἐν Βαξυλῶν, ἤχϑσεν 
εἶναι, ἐν ἢ πάντες Βαζυλώνιοι ὅλην τὴν νύχτα πίνοσι χαὶ χω- 
μάξϑεσιν ἐν ταύτη, ἐπειδὴ τάχιςα συνεσκότασξ, λαξὼν πολλὸς 
ἀνθρώπϑος, ἀνεςόμωσε "τὼς τάφρες τὰς πρὸς τὸν ποταμόν. Ὥς 
δὲ σῦτο ἐγένετο, τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρες ἐχώρει ἐν τῇ νυκτί" 
ἡ δὲ διὼ τῆς πόλεως τὸ ποτωμᾶ ὁδὸς πορεύσιμος ἀνθρώποις 
ἐγίγνετο. “Ὥς δὲ τὸ τὸ ποτωμδ ὅτως ἐπορσύνετο, παρηγγύη- 
σεν ὁ Κῦρος Ἰ]Πέρσωις χιλιάρχοις χαὶ πεζῶν χωὶ ἱππέων, εἰς 
δύο ἄγοντας τὴν χιλιοςὺν παρεῖναι πρὸς αὐτὸν, τὸς δ᾽ ἄλλες 
συμμάχϑς κατ᾽ ἐρὼν τότων ἕπεσθωι, ἧπερ πρόσθεν τεταγμένος. 
Οἱ μὲν δὴ πωρῆσοων᾽ ὁ δὲ, καταξιξάσας εἰς τὸ ξηρὸν τῷ ποτοι- 
μὅ τὰς ὑπηρέτας καὶ σεξὸς καὶ ἱππέας, ἐκέλευσε σχέψασθαι εἰ 
πορεύσιμον εἴη τὸ ἔδωφος τὸ ποταμᾶδ. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν 
ὅτι πορεύσιμον εἴη, ἐντωῦθω δὴ συγχωλέσας τὸς ἡγεμόνας τῶν 
πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων, ἔλεξε τοιάδε 

ἕς ῦ ἢ ς ᾿ ᾿ εἴς ,ὕ - ἢ Ανδρες Φίλοι, ὁ μὲν ποτωμὸς ἡμῖν πωρωκχεχώρηκχε τῆς εἰς 

115 οἴρα 856 Π]ΔΡῚ5 6558 ὮρΊΘνΟ] 15, (δὶ οὐρὰ Ῥθῖβαβ. Αο ἴοβϑϑαε αὐϊάθπὶ 
ἀποίεθ ογαπί: 

Ογχιιβ νϑγὸ, οὐπι δια ἰ5θί οο]θυγαυὶ ΒΑ ]Οπ6 ἐδβίαπι ψιμοηάαηι 6] αβιιοαὶ 
αἴθ, αι ΒΑΡ ]ΟΠ οπηηθ5. ποοίθ ἰοϊᾷ ροίϊδγθηΐ δἰ σΟΠΉ 55 γθηζιΓ, 60 (16, 
οὗμι ΡΥ ἂπι ἱπν δ ρουαβοθγοῖ, τηδριᾷ, ΠΟμλΪΠτπὶ τ] απο ΔἸ ἃ, ἴο5- 
ΘΓ Οδίϊα παν! πη νϑυβὰβ ἀρουϊ. Εἴος οὐπὴ ἰαοίιπη 6ϑβοί, δάὰα ποοία ἴῃ 
ἴοβϑα5 πιδηδθαΐ : δὲ αἰνθιβ ἥπιν}} ρῈ. ὑγθθπ ἐθπάθηβ, Ὠρμ ΠΣ θῈ15 ῬΟΥΝΙῸΚ 
6586 φοοριέ. [Τὰ υδὲὶ ἀδ διιπηῖπα ἤος ἤλο60 οἷ βιιοσοββιββοί, Ῥθυβιοῖβ ΟὙγαβ οἵ 
οηπίίαπη οἱ ροϑαϊζαμη {θη ἱπηρογαῖ, γα 6 505 ἰὴ Ὀῖηο5 ΘΧρ] ]οαΐοβ ἀτπισθπάο 
ἀρὰ 56 δἀθββθηΐ : γϑὶααΐ 500} ἢο5 ἃ ἰΘΓρΡῸ βϑαϊιθγδηζανγ, ἸηβίΓ ΟἿ αποιηδά- 
ιηρα πῃ μεῖς, ΕΠ Ηὶ αυϊάθηγ δάἀογαηΐ : οἷπα {{|6, ἴῃ βίσοδηι {ΠπἸΠΠῚΪΠ15 ρᾶ- 
6 ΠῚ ΧΙ] ΠΙΒ(Γ5. 511159 ἴαμα ρΘ ΠΡ ὰ5. ααὰπι Θαα Ἴθ1}5 ἱπηγη ἰββὶβ, αἰ ΘΧΡΪΟΓαγοηξ 
8η νάϊ Πυμΐη5 ῬΟΥτ θα σὶ ΡΟββιΐ προγαν!. Ῥοβίθααιδμι {Π] Ῥό558 μ61- 
ἸηΘδΥῚ τοπαυηίδτιηῖ, τὰπη νογὸ ρΡϑάϊτηπν δαυϊτάτηαθ ἀπο θα5. σοηνοσδίῖβ, Πιὶ- 
ἸυΒΠ] 0611 νοῦθὰ ἔροϊί : 

“ς ΕἸαμηθη ἤοο ΠΟΡΪ5, διϊοὶ, ν]ᾶ ΠῚ ἴῃ ὈΥΘΟ ΠῚ ἙΟΠΟΘϑβὶς : οαδὲ ΠΝ ΔΠΙΤΗΪ5 

445. Οοηίδυτο ἐαναδὶξ Πεγοά. Ἰ. 1. ο. 191. 
εἱ Ροϊψαη.1. 7. δ. θ. Ἐοίδτίαν αὖ δϑεγίο 
ἃ ἀπηὰπὶ ΝΜ. 34θθ. 1. Ρ. 4176. δηΐθ ὩΥ, 
ΟἸγἰϑί. 538. 

8 “Ἑορτὴν τοιαύτην, ἃ 6.1 Ησοο ἀδ Ἐδδβίο 
απἰίαγν Παηϊεὶ ν. 

Ὁ Τὰς τάφρους τὰς, ὃς 6.] Τιὰ οαἸἰο 65 «Π]1«. 
τον. Τιοιμιοῖ, ϑίθρμδηι5 Θχ ἰδὲ τάφρους 
τὰς οὔσας, ὅτο. δἀαϊτᾷ ἰατηθ ὴ παΐϊο ραγε οὶ ρὶο 
γΟΟΪΒ βιιϑρθοίβ ποίᾷ. Θυοὰ δαίθῃ δὰ γὸπὶ 
Ἰρβᾶμῃ αἰξποῖ, φαὰ ἀ(α που ριίαν ἴῃ ἴοοο, 
γἱάθ οπηηΐηο « γοην. 1. 24. 38. 11. 32. 30. 
ὉὈΪ τηδηϊοϑίὰ δἰ ϊίαν δ4 ἀαυὰ5 ἘΠΙΡἢγα- 
15 ἃ Ονχο ἴῃ γμαϊπάθπι ΝΙΟΟΥΪ5. ἈΠ ἸΓσΘῊ- 

ΕἸ ᾽ 

ο Ὡς δὲ τὸ τοῦ] Εϑάδμι ῬΓΟΥΒῸΒ εἰ ρθοὺ 

Ιοᾳαθμαὶ γαϊοηθ αἰϊίπιν, Μαΐ. αὶ. 2}. τς 
ὦ μόνον τὸ τῆς συκῆς, ὅζο. ϑ΄ῖ6 δαΐοηι ΙΟ481 
αἰπδηΐ ἀιοίογοβ, φαοίϊοβ ἱπάϊοανγο γ ΐαξ. 
αὐοὰ ἈΠ Τοτῖ απσοσαπααρ πιοᾶο 80 ΕΠ. 

. 
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“ 816 
“ὁ φὴν πόλιν ὁδᾷ" ἡμεῖς δὲ ϑαῤῥᾶντες " εἰςίωμεν εἴσω, ἐννοόμενοι 
ἧς ὅτι ὧτ' ὃς ἡμεῖς καὶ οἱ ἐφ᾽ ὃς νῦν πορευσόμεθα, ἐκεῖνοί εἰ 
“ συμμάχες Ὡρὸς ἑαυτοῖς ἔχοντας, καὶ ἐγρηγορότας ἅπαντας 

᾿ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ζ'. 

“ χοὶ γήφοντας, καὶ ἐξωπλισμένες αὶ συντεταγμένος ἐνικῶμιεν'" νῦν 

“ δ᾽ αὐτῶν μεθύθοι, πάντες δὲ ἀσύνταχτοί εἰσιν ὅτων δὲ χαὶ αἷσ- 
“θωνται ἡμᾶς ἔνδον ὄντας, “ πολὺ ἂν ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν ἀχρεῖοι 
“ἔσονται, ὑπὸ τῷ ἐκπεπλῆχθαι. ἙῚ δέ τις τῦτο ἐννοεῖσαι, ὃ δὴ 
“ λέγεται Φοξερὸν εἶνωι τοῖς εἰς τόλιν εἰςιῦσι, μὴ ἐπὶ τὰ τέγη 
“ ἀναξάντες βάλωσιν ἔνθεν κοὶ ἔνθεν, τὅτο μάλιςα ᾿ωῤῥεῖτε᾽ ἢ» 
“ γὼρ ἀνωξῶσί τινες ἐπὶ τὰς οἰχίως, ἔχομεν σύμμοωχον ϑϑεὸν 
“ες Ἥφαιςον. “Εὔφλεχτα δὲ τὼ πρόθυρω αὐτῶν, Φοίνικος μὲν αἱ 
“ύραι πεσοιημένωι, ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεχκαύματι κεχρὶσμέναι. 
“Ἡμεῖς δ᾽ αὖ πολλὴν δῴδω ἔχομεν, ἣ τοχὺ ]ολὺ πῦρ τέξεται, 

“ δ᾽ ἡ ἐπ᾽ αὐτὸς ἴωμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν οὐνῆῃ χωθεύδϑεσι, " πολλοὶ 

“ς ῬγςΘΘΩΓθῈ5 δ οηιπὶ ἐώπον υαοιιὶδ ἸΡΥΘαἸαιηὰν, πο ιβαιμῃ 1051 ταρυϊδηΐθς, 
“05, αο085 δάργθβϑιγ! ΠῸΠΟ 51Πγ1ι18,) ΘῸ5 6586, 4005 ἂ 500115 5101 δα }ιποῖς 
“6 Ἰηβεπιοῖοβ, δὲ οἵη πο65 νἹρ] δ ηΐε5 οἵ ΒΟΌΥΙΟΒ, ἃζτηδίοβ οἵ ἴῃ 8016 ἀἸβροϑβιίοβ νἱ- 
“ οἰπηα : [8π| νογὸ αὐἀνογβὰβ θοὺ5 [θη ἀδη5 α0 (ΘΠΊΡΟΓΘ μι} 1 δογαπι ἀοι- 
“ἐ χηϊυηΐ, ταῦ βυπί ΘΌΓ], πηϊνουβὶ ἀθηΐαιιθ ἹΠοΟγἸηδ11 : Ομ δυΐαπι οἴ ΠΟ5. 
“ Ἰηΐαβ 6556 56 ηβϑυϊηΐ, τῃηἸτὸ τηδρὶβ οἰϊαμη, αυὰπι ἡὰπης, ᾿η0}1165. ΓαϊαΣ] βυηΐ, 
“ αΐα Θχαηΐγηδί! ϑγιιηΐ. ΑἹ 81 ἢθος ἰῇ πιδηΐθῃῃ 816] νϑηϊῖ, φυοά 5Ξαηὲὰ ἴδι- 
“ΤῸ 6556 ἰουτη! ἀοοβιπ ὑγθ 6 πὶ ἱπίγη 08, ἠδ ἰδοῖῖβ. 1}}1 σοηβοθηβὶβ πῆς 
“1π66 (εἶα ἐπ πο5 σοῃ] ]οϊδηΐ, ὰ ἡρδβεηι τηαχὶπηθ νΟὈ 5 δ η05 δ ἀαΐ: Ὠδη1] 51 
“ 4] σοηβορηάθηϊ 85465, Δ} ἴον ΠΟὈΪ5. εϑί ἀθὰβ Υυ]οδη8. ϑαηΐ νογὸ 60- 
“ἐ γην νεβίϊθαϊα ογθηιαία 0118 : οἂπη Ἰδηϊθθ ρδἰ παχιὰ ὁ πηαϊουϊᾷ [Δ 1]- 
“ οαἴξθ 5ἰηΐ, δὲ. Ὀϊζυμηῖης {ΠΠ|{π|, αποά Ἰρηθῃ Δ ο1] ὃ σοποῖριι. ΝΟΌΙ5. δυΐοπὶ 
“ οἵ ἔδοθβ ῥ᾽ αγπηο5 βιηΐ, ατι88 ἸΠοΘΠἀἸα τ ̓ ηρθη5 οἰϊὸ ραγιθηΐ, οἱ οορία ῥὲοἷβ 

ἃ Εἰςίωμεν εἴσω, δ.6.1ὺ Ηφο 5βἰμποθζα δϑβί 
εαϊξ. Είοη. ἰθοίϊο, φὰ85 ἴῃ τηδγρῖηθ ΜϑΕ 
αποάας Βοάϊ, σοτηραγοί. [Ι͂ἢ οερίθυ!β ΠὈ 15 
Ἰοσίταν --- εἰςίωμεν, μηδὲν φοθδούμενοι, εἴσω, 
ἐννούμενοι, ἕζε. Αἴ ϑίορῃδηὰ5 γοοίὰ σγουρὰ 
ἢ85ο, μηδὲν φοβούμενοι, ΘΧ τηλγρίηϊ Δα βογὶρίο 
5ΟΠΟΙΊΟ ἰγγορβῖββο ρυΐαΐ : [Ὁ] δηΐτη ρϑυίιοὶ- 
Ρίατη ϑαῤῥοῦντες 115 ἀχροπίίαχη Γχογαΐ. 

" Ἐπ᾿ αὐτοὺς ἰώμεν, δ 5.1 Τὴ οἀϊίίοπα «Π]ὰ. 
Ῥογρθγατῃ βου θ(υγ ἰόμεν' ἴῃ ΤΟΙ 415 οχϑίαί 
τοοορία βοτίρίαγχα : 8]181ὴ ἰἀτηθη ἴδ ϑίο- 
ῬΒαπαδ᾽ ααᾶτη ΓΘ ΠΟΙΆ "5 τπλγρίηὶ δά- 
ο“ογρβδγο, πἰτηίγατη εἶμεν" φαατη πἰο ἴῃ ]οο0Ὸ 
νοτίομἀο βοαυΐξαν, 

α Πολλοῖ δ' αὑτῶν, δι 5.1 ΟΗτείιι οχ ΠὈΥῖ8 
51:15 αὐοτέ πολλοὶ δ᾽ ἂν μεθύνοι. ϑ6ἃ οοηίτγα 
οτἰοτγογαπι οπηπίατη ἤδθιὰ ὨΪΠ11 ταυΐαη- 
ἄσποὺ, ΥἹἱάα «Ζ7}εγέηι. Ἰϊ, 39, 57. 

ἃ Πολὺ ἂν ἔτι μᾶλλον, δι 5.1 Τρ 15«. ΧΙ. 
7, 8, χχῖ, Φ, 5, 76ν,,1. 35, 86, 43; 11. 30. 

6 Ἤφαιςον] Υοχ οτἰ κί πο οὐἱοπία 5, 455 
Πουῖοῦ κοῦ δίξασ ΓΑ φαιςος, ἱἃ, ο, ΜΠῸΝ ΜΝ 

αἰεδίο, Ῥαΐου 8611 ἱπυθηΐου 1ρ 15; ααἷᾶ, αἱ 
τοὶ θυ ]αηΐαν, ἐφεῦρε πῦρ, ὶ τέχνας δὲ 
τῶν ἐκ πυρὸς ὑπόσας. ἘἨΪΠΟ 518 δἰϊδπὴ 'ρ58 

"Ἤφαιςος ἃ ἀὐϑοἷΒ πυπουραΐαν, Τὰ Τχεί. 
οἰ . 10. Ὠἰβίον. 338. 

Ἐκ τῷ Ἡφαίξε τοιγαρῶν τῇ πῦρ ἐφευρηκότος, 
"Ἤφαιςον καὶ τὸ πῦρ φαμὲν, τῷ εὑρετῇ ἐπίσης. 

γυϊραπί, Δ ρ6]]αἴο 8 γοοθ58 000 Ὁ2η Ταωϑαὶ 
Οαΐη, ἄςφῃ. ἵν. 22. ργοχὶτηὸ δοοϑαϊ : αἰᾳιια 
ἀθὸ Παμὰ βῖη6 οϑιιβὰ νἱγὶ ἀοοϊ βἰαίαογαηΐ 
Ῥιιοαγμη, 6888 Τ δαὶ Οἰαἷη. 
{ Εὔφλεκτα δὲ, 8..,1] ϑέγαῦο 110. 16, Ρ. 

1073, οἱ 8364. 46 Βαργυ]οηϊᾷ : Διὰ δὲ τὸν τῆς 
ὕλης σπάνιν, ἐκ φοινίκων ξύλων αἱ οἰκοδομαὶ συυ- 
τελοῦνται, καὶ δοκοῖς καὶ ςύλοις" περὶ δὲ τοὺς 
ςύλυς ςρέφοντες ἐκ τῆς καλάμης σχοίνια πέριτι- 

θέασιν᾽ εἶτ᾽ ἐπαλείφοντες χρώμασι καταγράφουσ! 
τὰς δὲ ϑύρας ἀσφάλτω. δι ' 

28} 

" 



.“ . ,' 

76 : ἘΞΕΝΟΦΩΠΊΟΣ Ν 

- ἫΝ 

Φ 

(ς σολλὴν δὲ σίττων χαὶ φςυππεῖον, ἃ τῶχυ παραχαλεῖ πολλὴν 
“ φλόγα" ὥςτε ἀνάγκην εἶνωι ἢ " φεύγειν ταχὺ τὸς ἀπὸ τῶν οἱ- 
ἢ χιῶν, ἢ τωχὺ χαταχεκαῦσθαι. ᾿Αλλ᾽ ἄγετε, λαμξάνετε ὅπλα᾽ 
“ ἡγήσομαι δὲ ἐγὼ σὺν τοῖς ϑεοῖς. Ὕμεϊς δ᾽, ἔφη, ὦ Γαδάτα 
“ἐ χαὶ Γωζρύα, δείκνυτε τὼς ὁδός" ἴξε γάρ᾽ ὅτων δὲ ἐντὸς γενώ- 
μεθα, τὴν τωχίφην ἄγετε "ἐπὶ τὰ βασίλεια." 
ἔφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Τωξρύαν, 

Καὶ μὴν, 

ἐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαςὸν, εἰ εἶεν 

ἄκλειςοι αἱ πύλαι αἱ τῇ βασιλείθ᾽ ἐν χώμῳ γὼρ δοχεῖ ἡ πόλις 
΄σᾶσα εἶνωι τῇδε τῇ νυχτί. 
τευξόμεθα" ἔς, γὼρ αἰεὶ τεταγμένη. 

- , Χ -“ - 3 Φυλαχῇ μέντοι πρὸ τῶν πυλῶν ἐν- 
“Οὐχ ἂν ἀμελεῖν δέοι, 

ἔφη ὁ Κῦρος, ἀλλ᾽ ἰένωι, ἵγω ἀπαρωσκεύες ὡς μάλιζα λάξωμεν 
τὸς ἄνδρας. σ΄ . 

Ἔπξὶ δὲ ταῦτω ἐῤῥήθη, ἐπορεύοντο" τῶν δὲ ἀπαντώντων οἱ μὲν 
χπεθ , ἱ δ᾽ ἔ ὁ πάλιν εἴσω, οἱ δ᾽ ἐξός ἀπέθνησκον παιόμενοι, οἱ δ᾽ ἔφευγον “ πάλιν εἴσω, οἱ δ᾽ ἐξόων. 

“(ἃς βίαρρθ, ἀπὸ οἱὸ πιᾶρῃαμῃ Πδτημηαπι οἰ ἰοϊ πὶ : δάθὸὺ ὑξ νϑὶ σου ξοσ 
ἐς ῃρραβ5θ. 511 πὸ5 εχ ὡαϊθιι5 δυΐυρεγθ, νοὶ σϑ] θυ τον ΘΧΟΤΊ. ψογὶμη ρίζα, 
(( αγγηᾶ σΔΡ 6 : 6115. δαυ!άθπι πιναπίθιιβ ργθοῖθο. Ὗο5. δυΐθιη Οδἀαίαᾶ θὲ 
« (οθτγα, ἀδπηοηβίγαϊθ, ποῦὶδ ποτὰ ; οὖ θὰ ψΟΌΪ5 β'πί σορηϊί : οἱ ΠΣ 
«Ἴαιη ᾿ππ5 οἰ πη18, απδ ΗΠ ΥΙ ἄτη ἃ χορίαπι ἀποϊξθ.᾽ Αἰαυϊ, αἰθθαπῖ 1Εξ 
41 ογαηΐ σαπὶ ΟΟὈΓγᾶ, ΠΟῚ ΠΜγΠ [ΠΟΥῚΪ, 51. α!άθηη πος ρογίδθ ᾿ρβ]ι5 Γορ δα 
ΟἸαιιδε βίης : υὐὍ5. δηΐπιὶ ἰοΐα νἱἀθίιν ἤᾶο Ποοΐθ ΘΟΓΏΙΒΒΔΈΟΙΪ 6558 ἰηϊθηίδ, 
θά ἴῃ Θχοιθ 5 ἰαπιθη ἃπίθ γορίω ῬοΥΐὰ5 ἱποΙ ἀθ πηι . αι 688 5ΘΠΙΡΕΓ ἰβεὶσ 
ἙοΟἸ]οσοπίαγ, 
πα ΧΙ πὸ ΠΠρΓαΐοβ Οὐ ἈΠ}18. 

Νόοη πορ]ροηαᾶ γῸ5 οδϑῖ, αἰΐ Ονσιισ, 5ο δυπάτπ), αἰ 605 φυὰπν 

Ἦφς υδὶ ἀϊεία Πιθυαηί, ρουρ θα ηΐ : 51 4] δυΐοιη δἷβ ΟὈυ δι νΘηἸΓΘηΐ, 
Ραγίϊμ σαλδὶ ρου θαηΐ, ραχίηι ἰηςγῦ ἤιρᾷ 56 γϑο ρθη, ῬΑΥ πὶ οἰ μηοσοπὶ 

ἃ Φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ, ὅς .] Το οἴαν!α5 
αὐτὸς, ῬΙῸ τοὺς, 404 ἴῃ οΠἸ 15 Τρ υϊ αν 
1 υῖ5, γορομθηἋαπι οθηβοί. 864 ἔδυ 
ἰατηθὴ Ροίεϑί νυἹραία Ἰδοῖῖο, αὐ οοάδηῃ 
χηοᾶο ἀϊοαίαν Π)ο φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν 
οἰκιῶν, 4αᾷο ἀϊοίαμη οϑὶ ἀναῦ. ε΄, Ὁ. 906. 
᾿Εφευγον" οὖν καὶ οἵ ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. 

Ὁ ᾿Επὶ τὰ βασίλεια. αὶ, δὅ:.6.1 ΓΗΐΟΥ 85 
γΟΟ68 βασίλεια. Καὶ, ὅτο. αἰϊχιια ἀ651- 
ἀογαῦὶ ἰἅπ Βίορ Δ Π15 ααᾶτῃ ΓΘῸΠΟΙΑΥ 5 
ὉΙαυδη ὁ. βαβρίοδίὶ βυηΐ. Ταπάρμη αἱτὶ- 
4.6 τηδρὶδβ ρου οἵ ἀἰβΕ πο ΟὨΪ8 οἱ βουῖρ- 
ὑατϑ ὙΘΥΘΟΓΌΤη, 4188 ΤΠΟΧ 56 ΠΓᾺΓ, Τλι- 
ἰαίο. Ῥἃ8 ἰΐδαιιθ Ἰδοίΐομθϑ ἢ8566 8ἴε- 
ῬΒαΠῸΒ. 6Σ οοπ᾽δοϊγὰ Ῥγοροηϊξ : ῥυϊτηα, 
"τ τοῦ βασιλείου, ὡς ἐν κώμῳ δεῖ. κωμάζει γὰρ ἢ 
πόλις πᾶσα τῇδε, ὅτ 6. Ἰίοτα, 
ὡς ἐν κώμῳ. ἐν κώμῳ γὰρ δοκεῖ ἡ πόλις πᾶσα εἶναι 
τῇδε, ὅς, Ηοο Ροϑβίγδθιηο (δγὸ πχοᾶο οι 
γεῖιι8 Θἰΐατα ἰοιση Ὠὰηο ἰοσυτ Ἰοσοπάστῃ 
Ῥαΐανις οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαςὸν, εἰ καὶ 
ἄκλειςοι αἷ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείν εἶεν, ὡς ἐν 
«ὦμῳ. ἐν κώμῳ γὰρ δοκεῖ ἡ πόλις πᾶσα εἰναι. 

τοῦ βασιλείου : 

τὴδε τῇ νυκτί. Μ|ΙηὰΒβ 5ϑηὸ ΤΠ] σγδΐα δϑὲ 
ἰδία ΧΡ ΕΟ -τ- ὡς ἐν κώμῳ. ἐν κώμῳ γὰρ, 
ὅζο. φυλγο ΡΥ οτίθυὶβ ἀυτιἀδὲ ᾿Θ Ὁ ΠΟΙΑΥῚΙ, 
Ἰοσῦτα ἰἰὰ ΓΘ ἤΠσ ητ15, ΘΟ] οἴαγα : οὐδὲν ἄγ 
εἴη ϑαυμαςὸν, εἰ καὶ εἶεν ἄκλειςοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ 
βασιλείου. ὡς ἐν κώμῳ γὰρ δοκεῖ ἡ πόλις πᾶσα 
εἶναι τὴῇδε τῇ νυκτί, πίη οἱ (αηιεγαγῖϊ 
Ἰδοϊοηθτη ἤδπο ΠΟΒΉΪΗΪ οοηδυτηδί, ααϊ ἴῃ 
γαῖ, 500 ᾿ἰΌγῸ ἰοΐαπι Ἰοσιιπὶ 5ὶς ᾿θρὶ αηποίδί. 
οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαςὃν, εἰ τὸ ἄκλειςοι αἱ πύλαι αἵ 
τῇ βασιλείου εἶεν" κωμοδοκεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα 
τῇδε, ὅΣο. Αἰ γογὸ πον δβὶ ΠΝ κωμοδοκεῖ,, 
οἱ βδυὰ ἀμ θ]ὲδ πονηροῦ κόμματος. 
Δαζοτη ἰρβὶιι5 ΘΟΉΥἾΥ τηδηΐϊο οϑὲ Παηϊεϊ 5 
γ. ΥἹἱάε 15αἷ. χὶν. Υὔ]Ἱδὸ Ἰορίξυν οὐδὲν ἂν 
εἴη ϑαυμαστόν" αὶ γὰρ ἄκλειςοι αἱ πύλαι αἱ τὸ 
βασιλείε" ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ ἡ, ἕο. ς᾽ 

α Οὐκ ἂν ἀμελεῖν, ὅς 6,1. πὰ ἴον, 405 
Υἱαϊ, ομληδ5. οὔπιγείιι5 αὐΐοπι Ἰορὶξ, οὖς 
ἄρα μέλλειν δεῖ. ΝΘ, οΟΡΙ ΠΟΥ, τηδ]ό. - 

ἃ Πάλιν εἴσω, ὅτ 6.] 1 δ ποϊαυΐιβ ἴῃ Ὁ. 
ΤΥ ΠἰΌγο τοι ὰβ βουϊρίαμῃ Ρυΐαΐ, ἔφεν- 
γὸοὸν πάλιν ὀπίσω, αἀὈΟα ΠΕ αὐϊάθτι 98 
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- 
ἩΝΝ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ 2’. 917. 

Ὁἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Τωξρύαν συνεξόων αὐτοῖς, ὡς χωμαφαὶ ὄντες 
καὶ αὐτοί καὶ " ἰόντες ἢ ἐδύναντο ὡς τάχιςα ἐπὶ τοῖς βασι- 
λείοις ἐγένοντο. Καὶ οἱ μὲν σὺν τῷ Τωξρύῳ καὶ Γαδάτᾳ τε- 
ταγμένοι χεχλεισμένας εὑρίσχεσι τὼς σύλας τῷ βασιλείθ᾽ οἱ 
δ᾽ ἐπὶ τὸς Φύλαχας ταχθέντες ἐπειςπίπτεσιν αὐτοῖς " πίνδσι 
ωρὸς Φῶς πολὺ, καὶ εὐθὺς " ὡς πολέμιοι ἐχρῶντο αὐτοῖς. Ὡς 
δὲ χραυγὴ καὶ χτύπος ἐγίγνετο, αἰσθόμενοι οἱ ἔνδον τὸ ϑορύξϑ, 
“ χελεύσαντος τῇ ξασιλέως σχέψασθαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, ἐκχ- 
θέωσί τινες ἀνοίξαντες τὰς σύλας. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδάταν 
ὡς εἶδον τὼς πύλας χαλώσας, εἰςπίπτοσι, χαὶ τοῖς πάλιν φεύ- 
γϑσιν εἴσω ἐφεπόμενοι, καὶ παίοντες ἀφικνδνται " πρὸς τὸν βα- 
σι λέα᾽ χωὶ ἤδη ἑςηχότα αὐτὸν χαὶ ἐστπωσμένον ὃν εἶχεν ἀκινά- 

οὐεθαηί. υὶ νοτὸ εἰγοὰ ΟΌγνδμ ογαηΐ, δοβάθιι οὐχ 1ΠΠ|5 ο]αιηοσοα Θά 6- 
Ὁδηΐξ, νοεῖς ᾿ρ51 φυοαια σΟΠηΠϑϑαῖΟΓ65 : οἵ ρεγρθηΐοβ αἰιὰ ΠΟΙ ουτπηὸ ργοργοαὶ 
Ῥοίογδηΐ, δά τορίαπι ρεγνεπίιηί. Εἰ Πὶ αυϊάθι ἀορῦγε Οδααίδδαμο δά- 
ΠΕ} Ρογίαβ γορίϑε εἰδιιβαβ ἱπνθηϊμηΐ : 4] νογὸ δάἀνεγβὰς γορίω οὐβίοαθῳ 
ἴγθ ᾿υβ8ὶ ἐμογαηΐ, τηᾶρο εὐπὶ Ἰβηρία ᾿γγιιαηΐ ἰπ 605 δά Ἰρῃθπι ἰάγρὰπλ ροίδη- 
165, βίαξίτησι6 ΠΟβΕΠῚ οἴτπὴ οἷβ ΤΟΥ ἃρσιηΐ, θὐγίο διιζθπὴ οἰαπηογα 86 βίγθριδι, 
οἂπῃ ἴἢ, 4] ογαηΐ ἱπηίαϑ, (πα πγυϊτη θη! γθηΐ, οἵ ᾿πβρὶοὶ τὸχ ᾿θογοῖ, φαϊα πα 
65β6ΐ γοὶ, ρει β δἰ ἴα μοι β ργοουσταηί, (ὐὐπὶ ροτίδϑ ἰἰ, αϊ οἶγοα δάὰ- 
δπὶ Θογδηΐ, ραϊοίβοϊαβ σοηβρογοηΐ, ἰγγαυπί, οἱ 1105 τυσβὰβ ΠπρΊ Θηΐ65 ἰηἰγὸ 
Ἰηβοαυθί, ἃς ἐουθπίθβ δὰ σεσθη ρογνθηϊαηΐ : οδάμησιοδ πὶ δγθοΐαπη οὑπὶ οὶ- 

Ξεηὃ ρἷαοοί. Νδγω, υἱὐ ἰδοεϑπὶ 8] Οὐ τῃ 
ΟἸΩΠ πὰ ἢ ΟΥΟΤΌΙ δυοίογιίαΐεθτα, ἀς νυϊρα- 
ἐξ ἰδσέϊοηἱβ βἰποουιαΐς ἀπ ἰδ !]Οπότὰ (ο]- 
ἴδηΐ οσωηειη 68, 41185 ραυΐο ρδκί βεφαυπίμν: 
τ πάλιν φεύγουσιν εἴσω, α. Ὑ166 “εγεηϊ. 

8. Ἰόντες ἢ ἐδύναντο, ὡς, ὅκα.} ἴῃ οἀϊίίοης 
Ἐϊτοη. ἀεξοδὶ Ὠϊπὰ ὡς μοί ἐδύναντο ; οἱ ἴζὰ 

Ἰάϑτη βοευπμάϊδηη νυϊσαγοη ἰΟαΌΘηΙ 
οτταδτα ἀϊσεπάθπτη νἱἀδίαγ : 5οϊϊ. νεῖ ἢ ἐδύ- 

ναντὸ φάχιςα 51Π6 ὡς" γεῖὶ 5ουϊ θα πὶ ὡς 
ἐδύναντο τάχιφα βἴπε ἧ. [ἃ Ὠοβίογ ἀναῦ. δ΄. 
Ρ. 194, Ὑῇ δ᾽ ὑςεραίᾳ ἐδόκει πορευτέον εἶναι, 
ἢ δύναιντο τάχιςα, ὅκο. Ἐ]οτῚ ἰΔτηδη ροίοϑί, 
᾿ησαῖς ϑἰδθυκυ», αὐ ἐκ τοῦ παραλλήλυ 
αἰγυτησαδ μοβιίαπι ὕπογιί. ΝΊβὶ (οσίὰ ἀϊ- 
ὉΆ11115 ἀἰδεϊηστισηδαμη ροϑί ἢ ἐδύναντο, αἱ 
ὡς τάχιςα σὕτὴ δεαυσηϊδυ5 σοπηθοίδίυτ. 
Ἦδπο βαπὸ ἀϊδεηριιοπαϊ γαϊ ποι βεαυιη- 
- Οαπιεγατῖιι Ά Οαννϊεϊζιι ; εἰἀότηαια 

᾿ ἴλγεΐϊ Ζοπαγαξ, 4ΌΘΙΩ 516 ἸορΊταν οἵ 
᾿ ἀἰϑεησυϊαγ, ἐν λα τάχιςα ἐπὶ, ὅἅο. 
, δεά ΜΒ, Βοάϊΐ, εἰ οὐϊίοηοθ «14. διορὶι. 
᾿ ιυπεοῖ. τοσερίαπι Ἰεοίοποτη εἰ ἀϊδιίίηφαθη- 
᾿ Αἱ ταϊοησπλ σοΠΒΔὈΠΠαηΐ, 
᾿ς Ὁ Πίνυσι πρὺς φῶς Ησο ἴπ ἴοοο φῶς ἄδηο- 
Ὁ : σπρτ ἰχίαγ Ἡαπιπιοπιις οἱ, 

ααἴαϊουι »υϊδηΐ 6556 ἨΘΟΥαἰβυηθατῃ, Μδγο. 
χὶν. 54. η}}}8 οί. εδυοίιιιδ, φῶς, τὸ πῦρ 
Τὶ ἡ χάρα' Ἐογβδη, ἡ ἐσχάρα. Ἰ,οοῦβ δὺ- 
ἴρτῃ ἢϊο δρτοριὸ ἔδοι δα εἰ] πδίγαηάαγη ναϊ- 
οἰπϊαπι «“ετεηθῖα ἀθ ΒΆΡΥ]ΟΙ 8, 408, υὉ] 
᾿ποαὶ υ5ϑοηΐ, ἰγαοϊἀδίπιγα ἱσὶ δἰ οδρ. ἰἰ. 39. 
γεγὸ οὐροὸ ἱποδ]οσγδηΐ δὲ νη δὲ ἴθ ἰω- 
δοηΐ. Οοηῃπῇ ν. 57. 

ο 'Ὡς πολέμιοι, 83:6. ΟΜυνγεῖιι5 Ἰορΐ, πολε-. 
μίοις. ϑρά γοοϊὰ5, ορίηοι, ΜΆ. Βοα!. οἱ 
δαϊα ΠΥ], πολέμιοι. Νδῃ ὈΓΪὰ8. συνεθόων 
αὐτοῖς, ὡς κωμαςαἷ ὄντες, ΠΟ ἰαπάθηῃ, 408- 
165 ταγογὰ ὰογδηΐ, οί ηΐ, 
Ε, Κελεύσαντος τῇ βασιλέως, ὅ.6,1 Οὐ, 15αἱ. 

χίν, 1. 
α Πρὺς τὸν βασιλέα, δ... 5οἷ]. Βεϊϑ)ιαζα- 

φέηι; ααἱ οἱ ἡ αδογηυάι8 ἃ Βογοϑο, 1 αὖῳ- 
ηΐιι8 ἃ Ἡετοάοΐο νοοάΐαγ. ΥὙἱάς 15αϊ, 
ΧΙ. 14, 15, χχὶ, 2, 3, 4. χῖν. 1. οἵ 56. 
άη. ν. 30, έν. ΧΧΎ. 19. 13, 14. .1. 11, 
βαϑβίσωυ. Αὔπὸ δυΐθηι Μ. 3466. 1. Ρ. 
4170. Δηΐο Φταὰπὶ Ὁ" τἰβίίαμαμι 538, Βαθγ- 
Ἰοηϊουχη ἱπίρεγίατη θυθϑατη ογαΐ, δίαιθ 
αὦ Μα6άο9 οἱ Ῥόγβαϑ νἱοίογε, ρύουϊ ἃ Ῥτο- 
ΡΠοι5 ργάϊοξιγη δγαΐ, (γα πϑ]αίαω, Οοη- 
ἴδυ. Ιβεγοδίηη ἀρὰ .7]οβερῖι. οοηίτα «ἤρὶ. 1.1, 
ο. 30. εἱ Εππιδον. Ῥγραν. Εγαηρ. 1. 9, ο. 40, 

ῃς, 
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χὴν εὑρίσχϑσι. Καὶ τῶτον μὲν οἱ σὺν Γωαδάξῳ καὶ 1᾿ωξρύᾳ 
πολλοὶ ἐχειρῶντο" χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέθνησκον, ὁ μὲν, προ- 
ζαλλόμενός τι, ὁ δὲ, φεύγων, ὁ δέ γε, χκωὶ ἀμυνόμενος “ὅτῳ 
ἐδύνατο. Ὁ δὲ Κῦρος διέπεμτε τὼς τῶν ἱππέων τάξεις χατὰ 
τὼς ὁδός" χωὶ προεῖπεν, ὃς μὲν ἔξω λαμξάνοιεν χαταχαίνειν, 
τὸς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις κηρύττειν τὸς Συριςὶ ἐπιςαμένος ἔνδον μέ- 
νειν" εἰ δέ τις ἔξω ληφθείη, ὅτι ϑανωατώσοιτο. ΟἹ μὲν δὴ ταῦ- 
τὰ ἐποίον. ἰὰ 

Γαδάτας δὲ χωὶ Γωξρύως ἧκον" καὶ ϑεὸς μὲν Ὡρῶτον προςε- 
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χύνων ὅτι τετιμωρημένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ. 
Κύρο χατεφίλθν χαὶ χεῖρως χωὶ πόδας, " πολλὼ δαχρύοντες 
ἅμα χαρῷ καὶ εὐφρωινόμενοι. ᾿ΕἸσεὶ δὲ ἡμέρο, ἐγένετο, καὶ ἤσ- 
ϑοντο οἱ τὸς ἄχρας ἔχοντες ἑοιλωχυῖάν τε τὴν πόλιν χαὶ τὸν 
βασιλέα τεθνηκότα, παραδιδόασι χκωὶ τὰς ἄχρας. ὋὉ δὲ Κῦ- 
ρος τὸς μὲν ἄχρας εὐθὺς παρελάμξανε, κωὶ φρεράρχας τε καὶ 

Πδς6, 4υθπηὶ βιγιοίαπι ἰθηθθαΐ, ἰηνθηληί. Ἠπης Οδάαΐεοὶ οἱ Οοθτγυδηὶ πὸ- 
ΤΏΘΓΟ Ρ]υΓ65 ορργμηΐ ; αἴαμιθ 11 οἰϊαπὶ, αἱ οὰτπα 'ρ80 δγαπῖ, ρϑυϊοταηΐ : 
]Π1π5 οἂπη Δ]Π144 ΟὈ] ]οογοί ; 8]1ι5, οἂπι Παρογοῖ ς ἃ] 15, σἂτπη 56 φιυδοιπαιο 
ΓΕ ρΡοΐογαί ἐπογοῖαγ. ΟΟγγιιβ αΐθπη σΟΠοΥίο5. Θαυπη ΡΟΓ νἱὰθ ραδδῖηι αἷ- 
το θαΐ ; οἱ φαϊσοθαΐῖ, υἱ ΄ο5 οχίγα αἴοηιος ἀθργοβοπάθγοπί, οσοϊάἀεγοηΐ ς 
(ἰχυα 11, ααϊ Πἰηρτο γίδες ΡΟ ογαηΐ, ἀθπαηεαγθηΐ 1115. ααὶ αὐδες πὶ 
δ Ἴθι Θββϑηΐ, υἱ Ἰηΐα5 τηληθγθηΐ : αὐδά 51 αιιῖ8 ἔογὶβ ἀδργεμδπάθγοίασ, οὐπὶ 
γηοτθ τη] απάμτη. Εἰ πὶ αυϊάθιη ἢ δθο ΘΧΒΘα ΘΔ ΠίΌΓ. 

Οδάαίαπ δυίομη οἱ (ὐοῦγγ 5 δοοοββουιηΐ : ἃς ἄθο5 ὈυΪπηὰπι νθηθγαίὶ βιιηΐ, 
αυὸα 46 ᾿τηρῖο τορὸ ροθηδβ βιιηρβββθηΐ ; ἀθίπᾶθ τηδηὰβ οἵ ρϑάθβ Ονὐτὶ ἀ6- 
Οδου δι ίιγ, οὔτι ργφ σαμάϊο, 5βιπιὰὶ οἱ Ἰδουίμηαβ οορίοδὸ ργοίαπαάθγθηΐ οἵ 
᾿ϑυτς βίρηα ἀαγοηΐ, οβίθασυαιη ΕΠ χβδοί, ἃς βϑηβίββθης {ΠΠ], 41}} ἃ γΟΘ5 
τοηθὈδηΐ, {πὰ ὈΓΌΘ 6586 σαρίδηι, {ἢ ΓΕΡΘΠῚ ΟΟΟΙ ΒΘ], ἈΓΟΘ5 δἔϊατη γα ηΐ,, 
γι δἃ5 βίρεϊ πη. οσομραί, οἱ ργεθϑι ἀἸογιιηι πηαρβίγοβ οὰπι ΠΝ 115 ΡΥ οὐ βἕσ 

ἃ Πολλὰ δακρύοντες, ὅζο.] 6 ᾿Δογ 15 
δϑιιάϊο ΘΧρυθβ8ὶ5. 5]. Ῥλέϊο, περὶ ἀποικ. Ρ. 
412. 6οἀ, πον. Ῥαγ. ᾿Αλλὰ γὰρ καὶ τοῖς χορευ- 
ταῖς τῆς ἀρετῆς σφαδάζειν καὶ δακρύειν ἔθος ἣ τὰς 
τῶν ἀφρόνων ὀδυρομένοις συμφυρὰς, ἣ διὰ περι- 
Χάρειαν" γίνεται δὲ αὕτη, ὅταν ἀθρόα ἀγαθὰ μηδὲν 
προςδοκηθέντα ποτὲ, αἰφνίδιον ὀμθρήσαντα πλημ- 
μυρῇ, ὅζο. διμοίονῖιια. 10. 2. Ρ. 29. φ6(ϊ. 
Οακαιιϑ. ἴοϊ. ἰγαάϊξ, οἠιριιρένωη οἴϊϑτη «ἢ7ε8- 
δαϊΐα, Θπὶ 6 Χ τηδηάδίϊ5 Θϑηδίίιβ Ρ, 8. Ε. 
»αΐγεγι Ῥαΐγία 58] υἱαηίϊ, ἸΔογϊτλδ ἢΐθιη γ65- 
Ροπάϊβ8θ. (οι δἀ Ἰοσαμῃ βἰτηῖϊθ Ἔχ η,- 
Ρυπι δάἀάυχὶς (ὐαβαιιδοηιιβ, ἀθ Ἰδογίτηὶϑ 
ΤΩΒΡῺΙ ῬΥΪΠΟΙ 8 ῬιοΟΙ τ ϑοὶ δχ ᾿ς {ἃ χπὰ- 
ῃδηΐϊζθας: αὶ, οβερίιο ποίοτγα, οὰτῃ δἀϊαία 
ΥΘΟΘΏ8 ὃ Δι 9ρἃ Τ,6ρ 159 Ποἱ βᾶογα γοϊαχηΐπα 
νΘΠΟΓΆΡυΠάιι5 ἰγαοίαγοῖ, δόχψις πομπιΐηθ 
Ὦρο 0, Μ' ρκυδίαβ ἀσρουοὶ {χπβϑίἃ οπιπῖα 

4υἱ δάογϑηΐ δοοϊδιηδέίοηθ ἀἰϊαιιἀ δία, ἰἃ- 
Οὐ πη85. ΠΟῚ ἰθηυϊί. «οδερίνι8 οἰθσϑηΐου: 
ἐκθοησάντων δ᾽ ὑφ᾽ ἕν τῶν πρεσδυτέρων καὶ τῶν 
συμπαρόντων, γίνεσθαι τὰ ἀγαθὰ τῷ βασιλεῖ, δι᾽ 
ὑπερδολὴν ἡδονῆς εἰς δάκρυα προὔπεσε. φύσει τῆς 

μεγάλης χαρᾶς πασχούσης ᾿ὶ τὰ τῶν λυπηρῶν 

σύμθολα. «Πγιίϊᾳ. «Τιια. 11. 19. σὰ 2. Ρ. 510. 
εὐϊ. Οχοη. [Ιάθπι οχργαβδιέ ϑορησοίεα 
Ε]δοῖ. γ. 912. 

Χαρᾷ δὲ πίμπλημ᾽ εὐθὺς ὄμμα δακρύων" 

Οοηβαὶς ϑολοιδ. Εἰ εὐυβὰ, Ττας. ν. 1345, 
1244. 

κἀπὶ συμφοραῖσί μοι 
ΤΓεγηθὸς ἔρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο. ... 
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φρερὸς εἰς ταύτας ἀνέπεμπε' τὰς δὲ τεθνηχότος “άπτειν ἐφῆκε 
χοῖς προςήχοσι᾽ τὸς δὲ κήρυχως κηρύττειν ἐκέλευσεν, ἀποφέρειν 
πάντας τὰ ὅπλα Βαξυλωνίες" ὅπϑ δὲ " ληφθήσοιτο ὅπλω ἐν 
οἰκίῳ,, προηγόρευον ὡς πάντες οἱ ἔνδον ἀποθανᾶντωι. Οἱ μὲν 
δὴ ἀπέφερον ὁ δὲ Κῦρος ταῦτω μὲν εἰς τὼς ἄκρως κατέθετο, 
ὡς εἴη ἕτοιμα εἴ τι ποτὲ δέοι χρῆσθαι. ᾿Επεὶ δὲ ταυτ᾽ ἐπέ- 
πραῖτο, πρῶτον μὲν τὸς μάγες χωλέσας, ὡς δορυωλώτϑ τῆς 
πόλεως ὅσης, ἀχροθίνιω τοῖς ϑεοῖς καὶ τεμένη ἐχέλευσεν ἐξελεῖν᾽ 
ἐχ τότϑ δὲ χαὶ οἰκίως διεδίδο χωὶ ἀρχεῖω τάτοις, ὅς περ χοινω-. 
νὸς ἐνόμιζε τῶν χωτωπεώραγ μένων" " ὅτω διένειμεν, ὥςπερ ἐδέ- 
δοχτο, τὼ χράτιςω τοῖς ἀρίξοις. ἘΝ δέ τις οἴοιτο μεῖον ἔχειν, 
διδάσκειν προςιόντω ἐχέλευε. 
γῆν ἐργάξεσϑαι, καὶ τὸς δωσμὲὸς ἀποφέρειν, καὶ )ερωπεύειν τό- 
σὸς οἷς ἕχωςοι αὐτῶν ἐδόθησαν" Πέρσας δὲ χαὶ τὸς κοινωνῶντας, 
χωὶ τῶν συμμάχων ὅσοι μένειν ἡρῶντο ποξ᾽ αὐτῷ, ὡς δεσπότας 
ὧν ἔλαζξον προηγόρευε διοιλέγεσϑαι. 

Ἔκ δὲ τότε ἐπιθυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κωτωσχευάσασϑαι, καὶ 
αὐτὸς ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπειν, ἔδοξεν οὐτῷ τῶτο σὺν τῇ τῶν 
φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, “ ὡς ὁτιήχιςτα ἂν ἐπιφθόνως σπάνιός τε 

αἀἰατὶῖβ ἴῃ 185 ᾿πημ {1 : τηοτίαος βορδι θη] ροίοοίαίθηι ῬτΟρΡΙ Παι15 [δοἱξ ; οἱ 
Ῥγδοοπο5 ραΐαπι ργεραἴσαγα 5511, αἵ ΟΠπ65 ΒΑΡ ΟΠ ἀγηηὰ ἀθίθγγθηϊ : ἴῃ 
αὐδουπαιθ νογὸ ἀἄοπηο ἀὐπηα ἀθργθ θη ογθηΐαγ, ἴῃ 68. ἀσπαπίδηΐ οπληΐθιι5 
6556 τηογοπάμμα. ΕΠ ΠῚ αυϊάσπι ἀγπα ἀθρογίαθαηΐ: ΄ἥπδθ Ονγὰβ ἴῃ ΔΥΟΘΒ 
ἀδροβυῖξ, αὐ 'π ῬγΟπΊί 6ββθιΐ, 51 θη οἷβ βββϑί υἱθπάθσηι, ἤφο 00] ρε- 
ταῦοῖδ. αογαηξ, ὈΥΪΓ τ Δ ΓΟ ββι 5 τη ρ]5, αυἷα Ὀ6110, σαρία ὉΓῸ5 Θϑβϑί, ργϑθοθς 
ΡΪέ, υἱ 4115 ᾿ΥΙ πη 185 τηδηιθ] γα οἵ ἴὍΠα 56] ]ρΈγθηΐ : Ῥοβίθὰ (τὴ αἴζαδ ἀο- 
ΤῊΟΒ5 10} ᾿ΓΙΠοὶραπι ἐοἀΠἔςϊα αἰν! ἀοραΐ ἴῃ 605, αυ05 ΠΠ]Πογιιη., απε6 σοβία [π6- 
Ταηΐ, 500103 Οχίβιτηαθαΐ : δίασθ πος τηοᾶο αἰ ϑ γε λΐ, αἱ ἀυάπηι Γαογαΐ ἀ6- 
οΥαίαπΊ, ορεπια φιορφια ρΥεοϑίδη 5 ηλ15. (ἃ 51 ρυΐαγοῖ 8.16 15 510] γηὶ- 
πι5 Οὔ ρΊ556, τηδηἀαδαΐ υἱ ἀοσοάθηϑ εἰ ἤρϑεηι ἀοοογεῖ. ἘΣ αΙΧΙΐ δίϊαπη, Βαθυ- 
ἰοπῖβ ἈρΡΥΟΒ 6556 Ἅοἰθηάοβ, εἴ {γριὰ ροπάοπάδ, εἰ 115 ορβθαυΐα ργεθβίδηα 
4 05 5Ι ΠΡῺΙ (γδ11 οβϑθηΐ : Ῥουβαβ νοτὸ οἱ Ῥογδατιηι ραγίοἶρο5, οἱ χυοί- 
4υοί εχ 506115 ἀριὰ ΘΠ ΓΘΠΊΔΠΟΓΟ νο]]θηΐ, ᾿551} ἰ(ᾳ Ππαιδ τ ἀομηΐηο058, οαπη ἰἰς 
4005 ἰδὲ ἐγααϊέοβ ἀσοορίββθηΐ, ἰοαηυϊ. 

ϑεσυηἀὴπι ἤδθο ουρίθη5 [ᾶπὶ ΟΥτικ δἰϊαπ 56 ρᾶιάγο, αυδιπδαπιοάὰμ ἀε- 
ΟΕΤΘ ΓΟρΡΘΠῚ ΘΧ δ: πιαγοί, [ἃ ἀ6 δηησογαπη βθηςθητίᾷ, (λοἰοπάμχη βίαιαϊ, υἱ αιιὰπν 

Προεῖπε δὲ, Βαξυλωνίος μὲν τὴν 

ἃ, Ληφθήσοιτο] ΤΑΌΘΏΒ τος ἀἴφν  χρῤηνα 
ΔΙΩΡΙΕΧῸΔ 501), Βίορ ἤδη 8 6χ γεΐ. 
συοάαην ἰῦγο αὐτὶ, οἰ ΤΟΡοηΘηδηη δἔϊϑη 
οοπβοί, Ρυϊὴβ ογαΐ, λειφθήσοιτο. 
Ὁ Οὕτω διένειμεν] Θ᾽ αὐγίεϊζιι5 εχ γεϊυϑ8 

51.185 φρησνον Δάετί, οὕτω δὲ διένειμε 
564 οὗπι ΜΒ, Βοάϊ. οἱ Ηδτὶ φαΐ, 405 
Υἱάϊ, οἴῃ 68 γυϊζαίατη Ἰδοίἰο ποτὰ ἰχεαηίυτ, 
πἴΠ1] ταπίο. Τηΐγα συσηιο κυ Ὁ 1ηϊ. ΠΡ. 5 

ΟΟσΌΓΥΙ Ἰοο8, Ὁ] Οὐδέ Ὠ}}18 ῬΔΥ1011- 
Ἰ85 γίησυ!ο οοπ οί γ. 

ο Ὡς ὁτιήκιςα ἄν, δι. 515 γϑροπμθηάαχι 
τηοηἱ οἸΐπὶ Οωγείιιδ, Οὐ πο ἰην τα 
Ραχαϊ. γαυϊρὸ Βουϊ ἱίαγ δτιήκιςα ἀνεπιφθόνως, 
Τιουποϊανία8 Ἰθσοημάσμπι ρυΐαϊ ὁτιήκιςα ἐπιφ- 

θόνως. 864 υἱίχο ἐεγὰ 5686 οὔοχξ, συλ τη 
ὉΠΊΠΪΟΧῚ Β01η115, ΒΟΥ ΡΓγα. 

ν᾿ 
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καὶ σεμνὸς φανείη. Ὧδε ὃν ἐμηχανῶτο τῦτο; ἅμω τῇ ἡμέρᾳ 
ςὡὼς ὅπ ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶναι, προςεδέχετο τὸν βελόμενον λέ-᾿ 
γεῖν τὴ χωὶ ἀποχρινόμενος ἀπέπεμπεν. Οἱ δ᾽ ἄνθρωποι, ὡς 
ἔγνωσαν ὅτι προςδέχοιτο, ἦχον ἀμήχωνοι τὸ πλῆθος" χοιὶ ὠθεμέ- 
νων Ὡερὶ τῷ προςελθεῖν͵ μηχανή τε πολλὴ χαὶ μάχη ἦν. Οἱ 
δὲ ὑπηρέται ὡς ἠδύναντο διωχρίναντες, "προςίεσων. Ὁπότε δέ 
σις χωὶ τῶν φίλων διωσάμενος τὸν ὄχλον προφανείη, προτείνων 
ἡ Κῦρος τὴν χεῖρω προφήγετο αὐτὸς, καὶ ὕὅτως ἔλεγεν, Αὐνόριβ, 
Φίλοι, " Ὡεριμένετε ἕως τὸν ὄχλον διωσώμεθα" ἔπειτα δὲ χαθ᾿ 
ἡσυχίαν συγγενησόμεθα. Οἱ μὲν δὴ φίλον τεριέμενον, “ ὁ 
δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέῤῥει, “ἕως παρέφθασεν ἕσ- 
πέρ γενομένη πρὶν τοῖς Φίλοις αὐτὸν σχολάσαι καὶ συγ- 
γενέσϑαι. Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος λέγει, ᾿Αραω, ἔφη, ὦ ἄνδρες, 
νῦν μὲν χωιρὸς διαλυθῆναι" αὔριον δὲ πρωὶ ἔλθετε" χαὶ γὼρ ἐγὼ 

ταϊηϊπηᾶ ἐπὶ ᾿ν] δ οἱ ταῦ! ὰβ σοπβ ρ]οΘγοίΓ δὲ δυρυβεϊοσὶ βρεοῖθ. [ὰ ἰρίτας 
τὰ οἤδοϊξ : ῥγϊπιᾶ ᾿ο6 βίαθαὶ ἴῃ ἰοοο, το ρυΐαθαΐ 6556 οομπημποάμυμ, οἱ δά- 
γηϊ το θαΐ φιιοην δεῖ Δ]1αυὰ αἴσαγθ νοϊθηΐθμῃ : ἃς ροβίᾳιδπη τοβροηά β8εί, 
αἀϊπιοραῖ. Οὐὐπὶ αὐΐοπι ἱπίθ! ]οχιβϑοπὲ Ποπνηθβ, Ουψγμηι θοὸ5 Θχρθοΐασε, 
Ἰηπηϊΐα τη! ϊααο Δα δῖα οοπῆπχι : )απιαα σοηνθηϊθπαϊ οὐὼς οσδιιβᾶ, δοηιοΐ 
106] θη ζίυιπι το ΠΟ Π 65 οἱ ὙἸχϑθ Πλ. ΠΡ Ιο65 οσαηΐ. Μιπηιβιγὶ δυΐθπι ἐρϑῖις 
ΔΒ Ιο ἀἰβογιπιῖπθ, ργουῦΐ ροϊογαηΐ, ἀσοραάθηᾷὶ ροϊεβίαΐεμῃ ἔαοθαηί. δυδὰ 
81 Δ] αδ ΠᾺ0 αυϊδρίαπι ΘΧ δίῃ ϊοῖβ ᾿πηρθ! ] θη 0 ἀπ] θοϊᾷ ̓ οηείπεηι ταν θᾶ ἴῃ ΘΟῃ- 
βρθοίμμη Ογγὲ ργοαϊγοί, ἐϊωη συ γὺ τπᾶητιπὶ ᾿γοϊθη 6 η5 ἰβίοβ δα γαῃοθαῖ, οἱ τὰ 
αἰχὶῖ, Εἰχρθοίϊαΐθ, δυηϊοὶ, ἀοηθο τυγθϑπ παπς αἰπηονθαπηιβ : ἂς ἀοὶπάβ ΡδῚ 
οἴϊαπι σοηρτραϊθηηαν. ὐχρθοίαθαπι ᾿᾿σΊταν Δηλ1οὶ, δὲ τασθα τπϑ]ον ἀϑαὰθ δά- 

“ἤσπεθαί, ἀοηθο ορρυϊπιθγοὶ οὰπὶ νεϑρογὰ, ρυϊυβαιατη παοίαβ οϑϑεί οἴϊιπι ἴῃ 
ΔΙ ΟΟΓΙΠῚ σοηρΊΘσϑιπὶ οΟἸ]οαυϊάπιαπθ νϑηϊθηαὶ. ἴΐδηθο ἀϊοοθαὶ ΟὐὙταβ, 
Μοαὸ αυϊάθῃι, ΥἹνῖ, το ρι5. οϑὲ Οἰβοθάθηαιὶ: ογὰθ πιαηὃ δή θϑίθ : Πᾶπὶ οὶ 

ἃ Προςίεσαν) ἴῃ νὉ]ραἴ15 οὐ] οἰ 5 οὶ ν 
προςτήεσαν. ϑ6ἃ Θίορῃδηατμ ΒΘοαϊ5 ΒΌΤΩ, 
401 ππὶϊ5 ᾿ἰΐογοθ πιιζαίοης Ἰοσαχῃ (δ ϊοϊΐου 
γοϑέαϊξ : οἵ βιτηλίθηλ γδοορίϊ γθυὶ ποίανὶς 
ἈΒ801ΠῚ ἀναῦ. δ΄. ». 194. Οἱ οὖν πάλαι ἥκοντες, 
ἢ πῦρ καίοντες, οὐ προςίεσαν τρὸς τὸ πῦρ τοὺς 
ὀψίζοντας, ὅτο. ᾿ 

Ὁ Περιμένετε] ἴῃ Μϑίο Βοαὶ. οἱ οἀϊέϊοπα 
«Δϊὰ. Ἰοεὶταν παραμένετε, οἵ τὰλοχ ἰηΐτα παρέ- 
μενον. Ἑα ο ᾿ἰϑία ἀδΐ φιοααα ὡς διωσόμεθα. 
ϑ'ϑἀ οὐμηϊηὸ γϑοϊὰὸ τπᾶπὰ ΠΠπὰ δα γα 
ΘΧΘΙΏΡΙΔν, οἵ ργίποῖρα5. εἀϊϊίοπεβ βουὶρία- 
ΤΆτη ΨΘΥΌΙ Ὠυ}ι8 γεσορίδγη θα μἰθθηΐ. 

ς Ὁ δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ, ὅς ,.1 Ῥανὶ ογδίίο- 
"8 οἰθσδηξιὰ βγη] οἱ γἱ τὸ μᾶλλον ἰξοταῖΐ 
ΑΡροϑίοϊυβ διε. ἱ. 9. Καὶ τῦτο προςεύχομαι, 
ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισ- 
σεύῃ ἷ 

ἃ “Ἑως παρέφθασεν] ϑιυβρισοξῖιν Γογίαβεα 
συ βρίδσῃ, πα} ΘΓΘ ΟΠ ΉΤΙ5. ὈΥῸ ἕως ταρέῴ- 

θασε ἰδςΘ μὴ ἕωςπερ ἔφθασεν. ϑ6α αὐϊάηὶ 
Χομορμοηΐοθιῃ ἢϊο ΗΟ μου ΘΟ ΥΡΟ, αἱ 4115 
Δὲ, αἰἱ ἀϊοατηυβῖ ΑὉ Ἠοπιθτο δυΐοπι 
ΡΥΡοβι ομθῖη παρὰ ΡΙῸ ῬΓΕΡΟΒΙ ΟΠ πρὸ. 
ὈΒΌΓΡΘΣΙ Ποὺ ἴῃ Ὑϑυθο οοηϑίαϊ 6χ ἢ] κ΄  Υυ. 
340. ἱ 

----- εἰ δ᾽ ἄμμε παραφθαίῃσι πόδεσσιν. 

᾿ 8: εἰαπά. Π. ψ΄. ν. 515. 

Κέρδεσιν, οὔτι τάχει γε παραφθάμενος Μενέ- 
. λαον. ; 

Εἰ χ΄. ν. 197. 
Τοσσάκι μὶν προπάροιθεν ἀπος ρέψασκε παραφ- 

θὰς , 

Ἡρὸς πεδίον γ᾽. Ὡὴ 

Οἱ Ἐπί 5. παραφθὰς ΘΧΡΟΠΙΕ προφθά- 
σᾶς, . 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ζ΄. 

βόλομαι ὑμῖν τὶ διαλεχθῆναι. ᾿Αχέσαντες ταῦτω οἱ Φίλοι, 
ἄσμενοι ἤχοντο ἀποθέοντες, δίχην δεδωκότες " ὑπὸ πάντων τῶν 
ἀνωγχαίων. Καὶ τότε μὲν ὅτως ἐκοιμήθησαν" 
ἢ δ᾽ ὑσεραίῳ ὁ μὲν Κῦρος " παρῆν εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον᾽ ὧν- 
θρώπων δὲ πολὺ λεῖον πλῆθος περιειξήκει βϑλομένων προς!έναι, 
χκωὶ πολὺ πρότερον ἢ οἱ φίλοι παρῆσαν. Ὃ ὧν Κῦρος περιξη- 
σοίμενος τῶν ξυςοφόρων ἹΠερσῶν κύκλον μέγαν, εἶπε μηδένα 

πωριένωι! ἢ τὸς Φίλος τε καὶ ἄρχοντως τῶν Περσῶν τε χαὶ τῶν 
ΠΝ ἔχων. ᾿Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οὐτοὶ, ἔλεξεν ὁ Κῦρος αὐτοῖς 
φοιαδε" “᾿Ανδρες Φίλο; χαὶ σύμμωχοι, τοῖς μὲν ϑεοῖς ἐδὲν ἂν 
“ ἔχοιμεν μέμψασθαι, τὸ μὴ ἐχὶ μέχρι τϑδε πάντω ὅσω εὐχό- 
“μεθα χαταπεπροαχέναι" εἰ μέντοι τοιὅτον ἔσω! τὸ μεγάλω 
“ πράσσειν, ὥστε μὴ οἷόν τε εἶνωι! μήτε ἀμφ᾽ αὑτὸν σχολὴν 
“ ἔχειν, μήτε μετὼ τῶν Φίλων εὐφρανθῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν 
"ἐ σαύτην τὴν εὐδαιμονίων κελεύω. ᾿Ἐνενοήσατε γὼρ, ἔφης καὶ 
“ χθὲς δήπϑ, ὅτε ἕωθεν ἀρξάμενοι ἀκόειν τῶν προςιόντων, 8χ 
“ ἐλήξωμεν ποόσϑεν ἑσπέρας; κωὶ νῦν ὁρᾶτε τότες, κωὶ ἄλλες 
“ πλείονας τῶν χθὲς παρόντων, ὡς πράγμαωτω ἡμῖν παρέξοντας. 
“ ἘΠῚ ὄν τις τότοις ὑφέξε; ἑωυτὸν, λογίζομαι μικρὸν μέν τὶ 

» 

98] 

«αοί νοθἰβοίῆι οοἸ]οαιατ. Ηΐ5 δια π15, Πρθηίου ἁιηΐοὶ εἰἰδοθάθθαηξ ουντίοιι- 
Ἰὸ, τρθιιβ οπμηλθιι5 ΠΘΟΘΒ5Ά1115 τη Ὁ]1α1|., Αἰ ἴὑτὰ αυϊάθηῃ (ἃ αὐ] 1 56. ἀθάο- 
τυηΐ: 

ῬοπιγαἸὸ Ουτυβ δα δυηάεηι ἰοουτη αήδγαΐ : αιιθηὶ 7αηὲ τυ ἶ τὺ πλᾶ]ον ὨΟΙΩΪ-- 
πὰτ δα ΐγε νοϊοπαπι τὰγρὰ οἰγουμηβίαθαΐ, 4} ταμ]τὸ ρυἹὺσς οὔδπι, χιὰπι 11}} 
ἃτηΐϊοὶ, δἀνοπογαηΐ. ὔὔὐὐτιβ ἰσιταν ῬοΓ515 Παβίαβ σοβίαης  θι15. ΔΙῚ ΠῚ ΤΩΔΡΏΟ 
ΟἸΓΟΙ Πα 86. σΟ]]οοαί5, ποτ ϊηθπλ ΔΉ} {1 101551{, ΡΥεδῖου ἃηηἶσο5. οἵ ῬΘΥΒΆΓῺ. 
βοοϊογίμηαιο. ρῥυηοῖρθ5. ΠῚ νογὸ οτα σοηνθηϊββθηΐ, π] πϑπηοα! Οὐγτχι5 δὶ 
605 ΟΥ̓Δ ΙΟΠ6 πὶ Παθιΐ ; “’ ΝΙΠΙ δϑΐ, ἀμ οὶ ἃς 5061}, φποα ἐ6 (115 ΟἸΘΓΆΠΊΙ), 
“ αδϑὶ πῃ ὈΟΥΘΟΘΥταϊ5 Παοίθη 5 Ομ η1α, (ρου σιθ ᾿Ἰσοσθὲ ορίατο : βοὰ 
“ς ΘὨΪΠῚ 51 ἢ} ΠΒΠΊΟΟῚ αὐ! ἀπ| οδί Γ65 Ἰηάρ πα 8 ΘΌΓΟΓΘ, αὖ ΠΟΩῸ6 ῬΟ8815 ἰρϑβὶ 

"ΚΕ ΔΒῚ νάοαγρ, ἤθαι6 Ομ ἀμ οἶ5. ΠῚ αΥΠΟΥ γίνογο, θαι αΐθηι δαηδ πλης 6 αιῖ- 
“ ἄστὴ ναΐθγα ἰαρθοο. Ναπι δὲ Πιοτὶ πίοι ἀπ᾿ πη ἀν ον βε15, ᾿παυϊτ, ἃ ργμπϑ ΠΟ 5 
“ς υγογᾷ, σοορί586 ἀυιάϊγο ἀοορἀρηΐθβ, ΠΘΩ 115 (40 511556 Δ Πῖὸ ΨΟΒρΡΌΤΩΙΣ : οἵ ΠΌΠς 
“ ν᾽ ἀθεῖ5. Π05, δίαι6 81105 πλατὺ Ρ]1Γ05 115 αμἱ Πογὶ αὐἀοναμπί, Ὀγερϑίὸ 6556, εἱἵ 
“ ποῦῖ5 ποροίϊα ἰμσοββδηῖ. Τίδαιιο 51 4115 5115. 86 5: ΠΟ ΓΟ ὙΠ, δα 4010 

8 Ὑπὸ πάντων] Ἰἰὰ τοοϊὸ οὐϊο ΤΕ οΊι. 
αὐδεηίοπέθυ Θέρρμδηο, Πιουποϊανίο οὗ 
Μϑίο Βοάϊ, Β᾽πιι Ρ' ἀνα. ὁὅ΄. Ὁ. 194. 
Ὅσοι δὲ, ὅτε τοπρότερον ἀτήεσαν, τὰς οἰκίας 
ἐνέπρησαν, ὑπὸ τῆς αἰθρίας δίκην ἐδίδοσαν, Ὑιυὶ]- 
5ὺ, ἀπὸ πάντων, 

Ὁ Παρῆν εἰς τὸ, ὅκο.}] 14 οδὲ ἐν τῷ, ὅτε, 
Νάπι ᾿α ὁ λα αξ ἰπνίσοτη Ῥοττηυ- 
ἰδίαν, Υἱάδ ἴἥαγο, 11. 1. 70... ἴ. 18. ΝΊΩ 

415 ἀἰοαί μὶο παρεῖναι γηοίίι5. 5] 5 ὨϊΠοδίίο- 
ὨΘτὴ, αὐ 110], ΠΑΡ Υ6 ; απο 56ηβῖι, ροβία]αϊ 
Ροβί δὸ εἷς, πρὸς, ἐπὶ, γ6 1} αὐγνουθίατα α(έ 
ἰοσιιη)}. 

ὁ Παριέναι ἢ, ὅζο.1 Ῥαγίίοαϊα ἡ μὶο ἰάθτα 
6586 Υἱάσίιι, 41)4 εἰ μή. 816 Ψ01.. ΧΗΪ, 10. 
Ὃ λελούμενος οὐ γρείαν ἔγει ἢ τοὺς πόδας 

νίψασθαι. ------ 



φ82 ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

“ ὑμῖν μέρος ἐμ μετεσόμενον, μιχρὸν δέ τι ἐμοὶ ὑμῶν" ἐμαυτᾶ 
“ μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι ἐδ᾽ ὁτιῶν μοι μετέφω. Ἔτι δ᾽, ἔφη, 
“ἐ χωὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον πράγμα. ἜΣ γὼ γὼρ δήτε ὑμῖν μὲν 
“ ὥςπερ εἰχὸς διάκειμαι τότων δὲ τῶν " περιεξηχότων ἤ τινὼ ἢ 
“ἐ βδένο, οἶδα, ὃ χαὶ ὅὃτοι πάντες ὅτω Ὁαρεσκευασμένοι εἰσὶν, ὡς, 
“ἣν γικῶσιν ὑμᾶς ὠθϑντες, πρότερον ἃ βόλοντωι ὑμῶν παρ᾽ ἐμᾷ 
“ διωπρωξόμενοι. ᾿Εγὼ δὲ ἠξίεν τότες, εἴ τις τὶ ἐμ δέοιτο, 
“ς ϑερωπεύειν ὑμᾶς τὸς ἐμὸς φίλβς “ δεομένος προςογωγῆς. 
“Ἴσως ἂν ὧν εἴποι τις, τί δῆτα ἐχ͵, ὅτως ἐξ ἀρχῆς παρεσκχευα- 
“ σάμην, ἀλλὼ παρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ ἐμῶυτόν. Ὅσι τὰ τῷ 
“ἐ φολέμε τοιαῦτα ἐγίγνωσκον ὄντω, ὡς μὴ ὑφερίζειν δέον τὸν 
“ ἄρχοντα “ μήτε τὸ εἰδένωι ἃ δεῖ, μήτε τὸ πράττειν ἃ ἂν και- 
τ ρὸς ἦ᾽ τὸς δὲ σπανίως ἰδεῖν ςρωτηγὰς πολλὼ ἐνόμιζον ὧν δεῖ 
(ἐ χρωχβθῆναι παριένωι. Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ὁ Φιλοπονώτατος πόλε- 
“μος ἀναπέπαυτωι, δοχεῖ μοι καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ ἀναπούσεώς 
ἐἔσινος ἀξιᾶν τυγχάνειν. Ὥς ὃν ἐμῶ ἀπορᾶντος, ὅ,τι ἂν τύ- 
(χοιμι ποιῶν ὥςτε χωλῶς ἔχειν τά τε ἡμέτερα χαὶ τὼ τῶν ἄλ- 
λων ὧν ἡμᾶς δεῖ ἐπιμελεῖσθαι; συμξϑλευέτω τις ὅ,τι ὁρᾷ 
“ἐ συμφορώτατον.᾽᾽ διτο κἡ 

“ἐ ρορ!ίο, οχίρτιᾶ, ραγίθ νοῦ ]β πιθὶ σορίαμη ἴογθ, δὲ τῇϊῃὶ ὙΘΒΙΓΊ τη] 88η6 
“ἐ Ἰρϑβίιιβ τη], 5αΐ βοῖο, πὸ 1400} αυϊάθην οὐ οορίᾶ. υγϑοϊθγθὰ γ6 ΠῚ, ἱπααϊῇ, 
“( Δ]Π1ὰπὶ αασαιθ τ ἀϊουϊάπι αηϊμηαἀνοσίο. Ναπι ϑαυίάθηι ἰξὰ ᾿ϑα πη ογρα. νὸς 
(ἐς δαίδοϊαβ, αὐ ρΔ ϑβ : δ ΘΟΥΈΠῚ, ἡ 72,05 ΟἸΓΟπηβίαηΐ, ν6] εἰπεῆὲ ΔΙ Ι]Ό τα γοἷ 
“( πρῃηηθηι ΠΟΥ͂Ϊ ; δ ἢὶ [ΒΘ ΟΥΏΠ65 [ἃ ραγαῖ! 5αηΐ, αἵ, 51 νοὸβ πῃ ρ ] πὸ 
“ὁ ν]ποδηΐ, ΡΥΟΥΟ5 δέζαηι νΟὈ]5 ἃ πιθ, ατιοθ νοἰ πϑυϊηΐ, πηρδίγαίαγὶ βιηῖ. ΕἰρῸ 
“ἐ γοργὸ φαίη ΔΥΡΙΓΓΑΓΘΙ ἢ 05, 5] 4115 ἃ πιὸ ρϑίθι8 Πα νο]!δῖ, ἀπηῖσοβ 
“ἐ χηρ05 νῸ5 ΟὈϑθα 0 ἀθΠΊ ΥΘΥΪ, αἴαπθ ογᾶσρ αἴ ρὸ8 δ ἀπσογοίῖβ.  Ετίαδσβο 
« ἀϊχουῖ αυ]βρ δᾶ}, σα τὰ ΠπῸΠ 80 ᾿ΠΠΠ|Ὸ Πὴ6 ΘΟ ΡΥ ΘΕ Πι, 5θ ορηδεις τὴ 
(ἐ γῃράϊο τπ8 ροΐτιδ Θχῃ!θαουη. ΝΊΠσμὴ ἀηϊπιδά νου θα μη τὸ ΒΘ] Πσὰ5 
“6 Θ] ΠΒΠΊΟΔῚ 6556, αὖ πη ργα ΓΘ πὰ ΠΟ Οροϊίθαΐς 6586. Ῥοβίγθιηιπν 8] [η16}]}- 
“( σρῃαῖϑ 115 4180 ΠΘΌΘ556 ϑβῖ, ν6] ρϑυθη 8. Π186 τ|58}5 ροβίθϊαι : οἵ ᾿πηρογαῖο- 
(ἐγρ5, 81 γαγὸ Ὁοηβρ  σογΘη α, ΘΧΊβΕ μα ΠῚ ὈΥΓΦΘ θυ 6 ΓΘ τ ετα, ααδ Πρτΐ 
(ἐ ϑθιιθγαπί. Ναης ροβίθδσιδιῃ 6110 πιαχὶπηὶ ἰα θΟΥῚΞ ΘΟΉ δ οἴο Πα ΘΘΟΙ ΤΏΙ, 
“ἐ ρεϊαιη πηθιιβ Δ Ίγηι5. ἐθ ἡὈπιπὶ σϑηβοῖ, αὐ σϑαυϊθίθ ἢ ααᾷ μοί αἴαγ. Οιιαγδ 
(ἐ οπι 'ρ56 αῃλθῖσαμπι φυϊά μλῖῃὶ βιοϊθημάπιπη 5ἰζ, τ Γ65 Ποβίγεθ οἵ 8] Ἰογιπη, 408 
(ἐξ ριγϑθ ΠΟΡΪ5. 6556 οροτίεί, γϑοίὸ 86 παρϑαηΐ, σοηϑυΐαΐ ἴῃ τηθ πὶ ΔἸ 4 }5, 
“ἐ αυϊὰ πιαχιυηὸ σομημηοάμιπι [Ογ6 Ῥουβριοἷαϊ.᾽. 

ἃ Περιεξφηκότων ἤ τινα, ὅς 6.1 ΘΙ ΡΠ ΔΝ 5 
5 ϑρ᾽σαΐίαν ΧΘΠΟΡΠΟὨἕΘΤΩ βου ρ 5 ῖ55ο, ἢ ἕνα 
τινὰ, ἢ οὐδένα, αὐ ἀϊιίαχαί, αὐ εἰΐανι 
πεηιΐοθι. Ἐπί αυϊάθηι ᾿ἰηβο]θὴ}5 ἰοαπθη αὶ 
ΒΌΠῈΒ : αποα Πἰδνὶ ἰασιθ τ πη Π65 Ὀγορϑίαηΐ, 

Ὁ Καὶ οὗτοι, ὅς ὁ.] Καὶ ὶα οοϊηϊηοαὸ γοδαϊ 
Ροβδ6 νἱάδίν, ἐαϑηοη, αἰΐαηλονὶ : ατογηοῦο 
ΘΕΟΤῚ ΒΌΤΩΪ μοίθϑε «]οῖ. 1, 10. ΤΤ 

ὅρ Δεομένους] 51ο τΘροβιὶ οχ Μϑίο Βοάϊ. 
αὐἀποηθθηίε ϑίορῃαμο. Ἐοίδγθηάθπι ἃὰ- 
ἴοι δϑί μος Ῥαυ  οῖριαπι Δα τούτους. ῬΥΙᾺΒ 
ΟΥ̓ δεόμενος. ν᾽ 

ἃ Μήτε τὸ εἰδέναι, ὅς 6.1 Ὀἱτοθίααε τῷ Χ6- 
ΠΟΡΠΟμΐθιι βου ρβῖββο ραΐαὶ ΒίΘρμδηι5, ἕὰ- 
τοῖαν ἰἀπιθὴ γα] σαΐδτχῃ (Ο] ΟΣ Υ ΒΟΠΒ- 
{πγᾺπι : 68 ηι παηὸ τοίη ΠΆΠῚ ΟΘΉΒΒΟ. 

δι 



ΚΎΡΟΥ ΙΑΙΔΕΙΑΣ Ζ΄. ὥ80 

Κῦρος μὲν ὅτως εἶπεν ἀνίατα: δ᾽ ἐπ’ αὐτῷ ̓ Αρτάβαξος, ὁ 
συγγενής ποτε φήσας εἶναι, καὶ εἶπεν, Ἢ καλῶς͵ ἔφη, ἐποίησας» 
ὦ Κῦρε, ἄρξας τῷ λόγΒ. Ἐγὼ γὼρ, ἔτι νέϑ μὲν ὄντος σῶ 
πάνυ ἀρξάμενος ἐπεθύμεν Φίλος γενέσϑοαι, ὁρῶν δέ σε ἐδὲν 
δεόμενον ἐμϑ, κωτώχνθον σοι προςιένωι. ᾿Επεὶ δ ἔσυχές ποτε 
χαὶ "ἐμ δεηθεὶς προθύμως ἐξωγγεῖλοι! πρὸς Μήδες τὰ παρὰ 
Κυαξάρος, ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτω προθύμως σοι συλλάξοιμι, 
ὡς οἰκεῖός τέ σο! ἐσοίμην, χωὶ ἐξέσοιτό μοι διωλέγεσγαί σοι ὁπό- 
σον ἂν χρόνον βελοίμην. Καὶ ἐκεῖνο, μὲν δὴ ἢ ἐπράχθη, ὥςτε 
σε ἐπαινεῖν. Μετὰ δὲ τῦτο Ὕ ρχάνιοι μὲν πρῶτοι, Φίλοι ἡμῖν 
ἐγένοντο, καὶ μάλω " πεινῶσι συμμάχων" ὥςτε μονονὲκ ἐν ταῖς 
ἀγχάλωις περιεφέρομεν αὐτὸς ἀγαπῶντες. Μετὰ δὲ τῦτο, 
ἐπεὶ ἑάλω τὸ πολέμιον ςρατόπεδον, “ ἐχ, οἴμαι, σχολή σοι ἦν 
ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν" κοὶ ἐγώ σοι συνεγίνωσχκον. Ἔχ δὲ σότο Γω- 
ςρύας ἡμῖν Φίλος ἐγένετο, χωὶ ἐγὼ ἔχαιρον" καὶ αὖθις Γαδάτας" 
“ χαὶ δὴ ἔργον σϑ ἦν μετωλαξεῖν. ᾿Επεί γε μέντοι χωὶ Σάκχωι χαὶ 
Καδάσιοι σύμμαχοι ἐγεγένηντο, ϑεραάπεύειν εἰκότως ἔδει τότος" 
χωὶ γὼρ ὅτοί σε ἐθεράπευον. Ὥς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν ἔνθεν ὧρ- 

δος Ογτὶ νοερὰ ἐπθγαηΐ : ροβί διηὶ βυῦρθηβ Αὐίαραζαβ, αὐἱ 56 αἰἰαυδηάο 
Ἄοορπδίαπι Ογτὶ αἰχογαΐ, Ργοίδοϊὸ, αἰΐ, γθοιὸ [ἀοίαπι 805 16, Ογτο, αυἱ λᾶς δ 
τὸ ἀἴσεγο οςοροεῖβ. Νηι θαυ! άθπι, ἴα δἀϊηοάδτη νθηθ σορὶ διηϊοϊ ἴηι 
ἐπᾶπὶ Ἔχρείογο, 56 οὐτ [6 261] πΠΟῺ ΘΡΈΓΘ νἱάργθηι, δ το 6 βιὰ νουϊζωβ. 
Ῥοκβίαυδτη νεγὸ πι|6 ἰογὃ γορᾷ5568, υἴ α Ογάχαγοβ πιδηάᾶγαϊ βιυἀϊοκὰ Μο6- 
ἀϊβ ΕΧρόποσθι, τηθοῦτη 1056 σοσὶἀ 81}, 51 ῃΓοπηῖο (6 Πὰν Ί5βθηι ἴῃ 1115 δηΐπηο, 
ἐαίαγατη τὴθ Τὶ (Δ μν ΠΠάγθιι, τ ίαιθ αὐδὺ ἀαίαπη 1] οορίαπι σΟἸΪοαποηαὶ 
ἐθοῦπι, αυαπηάῖι ν 6 θπι. ΕἾ 5αηὲ |ὰ αυϊάθιη (6 οἤδοία, αἱ ἰαυάσθηι ἀρυὰ [6 
ἱπνθηθυίηί, οίηάθ ρῥυῖμηϊ αρίθχὶ βιηΐ δηλ] οἰ Ἰάτὰ ποβίγαιῃ Ηγγοδηΐ!, οὐτῃ 
506105 αὐπιοάὰπι εἰ οβ᾽ ἀθγαγοιηυβ: αὐθὸ υἵ ἰδ ἢ ἢ] ΠΟ ΘΟῸ5 ἴῃ αἰ Π15 ρΓδῈ σαγϊα- 
16 σοβίηγοιηιιβ. Ῥοβίθὰ οὐπι Ποβίϊιπ) οαβίγα σαρία Θϑβθηΐ, ἤθη {Π0],) Ορίμοσ, 
οὔἴαπι ἐγαΐ, ταὶ αὐ Οροτα μὴ ἀἀΓ65 ; δίαιιθ 'ρ86 {101 Ἰρῃοβεθῦαῃῃ. οηὴθ 
ΟὈΡΥγαβ ποῖ ἀπηΐοιιβ ἀσοοβϑὶ, ἑίαιο ααἰοὺ σαιάθθαιῃ : ᾿Πἀέτμηηαος αδάαίδδ ς 
ππάρ ἑασίμτα αἱ ἀἰβοἾ]ο οββϑὶ 6 δ] αυ οχ ρᾶγίβ τι]. Οὐὗπη νογὸ ϑδοϑ οἵ 
δάση δοοϊοίαίομι ποθ βοιπ οοἵν᾽ββθηΐ, ἢ: {101 πιουὸ δγαηΐ σοἰθηάϊ ; αυἱρ- 
ΡΡ αῃΐϊ οἱ ἴρβὶ {6 οοϊογθηί. οβίθασιιδηι δυΐθιη οὸ γον ῦβὶ βαπλ8, ἅηἀ6 ᾿γο- 

ἃ Οὐκ, οἶμαι, σχολή, σοι, ὅ.6.] Ηδῃο γο8.1- ἃ Ἐμοῦ δεηθεὶς, ὅκ6.1 ὙἹὰο ρ. 175. εἴ 564. 
{αϊγηὰ8 Ἰδοιοηθῖ 6χ ἰαὐγἰοϊϊ, ςΧΘτηρ]ατί- Ὁ ᾿Επράχθη ὥςτε, ἔκς.}] ϑίαρῃδῃο οἹ661- 

οἱΐο νἱάρέαν βουϊρέσγη {1556, ὅτως ἐπράχθη 
ὥρτε, γΕΪ ἐπράχθη ὕτως ὥςτε. 8.6 ἃ, τηρὰ ᾳυϊ- 
ἄρ βεπία ὕτως {Πππ 5615 οοτητηοάὰ 
5ιιθαυάίεϊ ροίεβέ. ϑ1σ ἀπομν, ]. 1. Ρ. 417. 
εὐ. ϑέερίι. '"᾿Ἐμίσει τὸν Σωκράτην ὃ ἹΚριτίας" 
ὥςτε Κῶ, ὅχο, ἷ, 6, ὕτως ἐμίσει, ὥςτε, ὅκο. 

Ο Πεινῶσε συμμάχων] Μοίαρῃοτγίοῦ Ὠὶο 
πεινᾶν, αἱ διψᾷν Βυργα, ὕσγὸ υδἰνοηιοηίον ἐἰ65:- 
ἄδγαγε δα ἰροίαγ, Ὑἱάο 515 Μαϊ!. γ. θΘ, οἱ 
συ ποίδυϊσηνς, ἢ. 222, 

φΦε 

θὺ9 : Δ 56 η{16 ΠΕ} 88 Βίορηδηο οἱ Μυγοίο : 
αυογιιῃ 116 ομιθηἀϑοηθηα ἤδηρ ΨνΘΙΘΗΙΒ 
Θχϑιρὶαγὶ5 δυοίογι δία ΘΟ γί ΆΓΩ ἴΏΨ6- 
ὨΪ(. - Ῥυϊὰβ Ἰεροθαίαν, οὐκ οἶμαι σχολήν σοι 
ειναι, 

6 Καὶ δὴ, ὅκ6.1 Θαϑρίοον Ἰοροηάμμ) ἤδη. 
ΝΙδὶ φυΐβ ἰδ γοου!α νἱπι Ὠ}.8. (τ ΟΓΕ 
γοΙΓ, ὙἱΙάρ Ὁ. 121, ποῖ, 8. 
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94 Ὁ- ἘΞΒΝΟΦΩΝΤΟΣ ᾿ Ἢ 
' μήδημεν, ὁρῶν σε ἀμφ᾽ ἵππᾶς ἔχοντα, ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμῷ, 

μηχανὰς; ἡγόμην, ἐπεὶ ἀπὸ τότ σχολάσοις, τότε σε χωὶ ἀμῷ 
. ἐμὲ ἕξειν σχολήν. Ὥς γε μέντοι ἦλθεν ἡ δεινὴ ἀγγελία, τὸ 
- πάντας ἀνθρώπες ἐφ᾽. ἡμᾶς συλλέγεσϑωι, ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦ- 
σα μέγιςα εἴη; εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόχον εἰδέναι 

. ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφθονία τῆς ἐμῆς καὶ τῆς σῆς συνθοσίας. Καὶ 
νῦν δὴ νενικήκωμέν τε τὴν μεγάλην μάχην, κωὶ Σάρδεις καὶ 

- Ἑροῖσον ὑποχείριον ἔχομεν, κωὶ Βαξυλῶνω ἡρήκωμεν, καὶ πάν- 
φᾶς χατεςράμμεθω" καὶ " μὰ τὸν Μίθρην ἐγώ τοι ἐχθὲς, εἰ μὴ 
. πολλοῖς διεπύχτευσα, ἐκ ἄν σοι! ἐδυνώμην προςελθεῖν. πεῖ 
ἐψε μέντοι " ἐδεξιώσω με, κωὶ ωρά σοι ἐχέλευσως μένειν, ἤδη 
-περίξλεπτος, ἦν, ὅτι μετὼ σῷ ἄσιτος κωὶ ἄποτος διημέρευον. 
Νῦν ὃν, εἰ μὲν ἔσωι πη ὅπως οἱ πλείςϑ ἄξιοι γεγενημένοι πλεῖ- 
-φόν σ8 μέρος " μεθέξομεν᾽ εἰ δὲ μὴ, πάλιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ 
σθ ἐξαγγέλλειν ἀπιένω! πάντως ἀπὸ σὃ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρ- 

(δοιΙ0η15 ἰηϊταπὶ Τασέπη ογαΐ, ααϊᾶ 6 νἸἀθθαπὶ οσσιραίαγη ᾿πβίγιθ 15 Θα 15, 
σΌΓΓΙΡαΒ, ΠΟ ΟΠ] η15, ΘΧ βι πη θὰ 6. Ὁ] Πᾶς οσυγᾷ ΠΠΡΟΓαΐα5. 65565, οἴϊαπι μα 0]- 
ἰὰγαμη, αὖ ΤΠ αρααθ οροταπι ἀἀθ5. θα Ἐ0] ππητῖα5. 116 τουτ 1} 15 νη], 
ΠΟΙΆΪΠ65. ἀΠΙνΘΥβΟ5 σΟμἰ γα “ΠῸ5 ΘΟ ΠἸοῚ, γηαχίπηα θ586. {Π4 ἰη 6} ΠρϑΌδτη ἢ 485 

᾿5] ρχοϑρογὸ οοάογθηΐ, οοτὸ Π16 άπ 5οῖγθ ματα 8 ΠῚ, ἴΌΓ6 ΤΠΔΡΉΔΠΙ ἰπΐθυ ΠΘῸ5 
᾿ΔΙΉθΟ5 σοηβαθί 1 η15 τηυΐαθο οορίαμη. Ναηο ἰδηάθιὴ οἵ ἸΠΡΘΠΙΙ ΡΓΦ Ϊο ν]οΐο- 
τίτη δά θρίϊ βιιπγι5, οἱ ϑαγ85 οπὶ Οὐὑτοσβο ΠΟΌ 5 βαδ] οίαϑ ἴθ ηθηγι5, οἱ Βαθνυ- 
᾿Ἰοποπὶ σΘρ  Πλι5, οἵ ογηηϊα ΠΟΒ γΆτΩ ἴῃ Ροΐθβίαίθμ γοθρι πηι : ἤθο ἢοχὶ ἰϑιηθ, 
Ῥογ ΜΙ γοπι, ἀςοθάθγ (6 μοι ἼΒ56 ΠῚ, ὨΪδὶ οατ Π.} 115 ᾿ποίαϊαβ Γαΐδβοιη. γὲ- 
γα 10] πιὸ ἀθχίγα ργθ θη 1511, οἱ ρα 16 πιδηθγο [ι55|5{1,) [τὰ ἕμης ἴῃ οουϊὶς 
᾿ΟΙὨΠἶ1ΠῚ ΘΓΑΠῚ, 6] 51η6 ΟἶθῸ ἃς ροίι οίατη ἀρὰ {6 αἴθιὴ ἰγαηβίρογθη. Ναης 
ἰσιαγ, δῖ αὰο ΟῚ πιοίΐο Ροίοβί, αὐ αιΐ ῥ᾽ αν τη γ ἐὐδὲ ΘΟ ΠΟ ἀν θυ  Π..15. 
ῬΙυτηὰπι (6 [ΓΠγι1, δοηδ οϑὲ ᾿ 51} ἀζ6 1, Υἰιγϑιὶβ ΘΟῸ πιεῖ θοῸ νου ἷβ τυ 5, 

,Μίθραν. 

τ ΟἸΠ65 ἃ ἴα αἰξοοάδηΐ, ΘΧΟΘΡ 5 ΠΟΡΪ5, Αἱ ἈΠΉ]ΟῚ αἱ ᾿Ἰτ10 ἐρεῖ Γα]πηι5. 

ἃ Μὰ τὸν Μίθρην] Πεδ8μο]ιῖιι5, Μίθρας, ὃ 
ἥλιος παρὰ Πέρσαις. ὅ16 οὐ ϑέναδο 110. 15. Ὁ. 
1004. Τιμῶσι (Πέρσαι) δὲ ἡ Ἥλιον, ὃν καλῦσι 

Ὀς οτἱρίηθ γοοὶϑ ον υἱᾶο 
νάϊο. Εϊμηιοίον. 
Ὁ Ἐδεξιώσω] ΜΒ. ΒοάὶΪ. οἱ οαἀἸἰοΠ 65 «ἤ]ὼ. 

Ἑτοη. αἰϊοαιθ Βαθθηί, ἐξιδιώσω" Ῥτὸ ἅπὸ 
Πα ποϊανὶβ οχ Βιιάθηβὶ ΠἰὈγοὸ σϑροβιῖὶ 

οὐ ἐδεξιώσω. ϑιΘΡΠδπιις δὕατη ἤος ὙΓΡΆ ΤΗ 
ἰαηάθπι ἴῃ οοηἰοχίοπι γθοορὶς, αἀβοηιθηξὶ- 
Ὀὰ5 Ῥλεϊείριο οἱ (αὐγιοϊϊο; φαογασα ἅΒοὺ 
γοΥΕ, ἀδαϊγῶ ἢῖὸ ἀρργεἰνενι ἰδ! : Ιου, ηῖὸ 

,. πιάηῖιν ἀρργεἰνογαἰϊδιῖ. ἘΠῚ (ἰαὐνιοϊϊ ααϊάοτη 
εὐ, ΘΧΘΙΏΡΙατία Ἰδοϊομθ πὶ τοοορίατη 5 η05- 

ουηΐ. 
ς Μεθέξομεν" εἰ δὲ] Ῥοβί μεθέξομεν ΝΊΒ, 

Βοά!Ϊ. οἱ ᾿ἰθυὶ ναϊσαίὶ Τουὸ ουλποξ εὖ ἔγει" 
ῬΘΡΡοΓ τ ΘΧἢΪθΘηΐ. [1ἢ «Ὑ]ώϊγνὰ αὐ θην 

Τρι 

οἀϊομδ γοθῈ 5. ἰδίϑο. θὰ οομμρϑγοηξ; ἴῃ 
οτοἴθγαγαπι σοηϊοχί ἢ ΟΧ ΤΠΔΥΡΊΠΑΙ αυὉ- 
ἄτη δολοῖϊο πα ἀυδ᾽ὸ ἰγγορϑογαηί. ὕ΄- 
(ὰν Θΐηι μὶο ΘΙ Ρ51, 485 ῬΘΟΌΪΑΡῚ ΠΟΪΠδ 
σιώπησις, παρασιώπησις, γοῖ Οἰϊδη ἀνανταπόδο- 

τον γΟΘδἴα": ΟἾΪ8. ΒΟ ΠΟ ΠΊϑ 15. Θχθηρία 
Οἴατοβ. ἃριτιὰ βουϊρίουοβ ραββίπι οσουγγαπξ. 
ΝΝοβίθυ. Βα] 5 Ὠἰβίουϊθθ "10. δ΄. ν. 934. Καὶ νῦν 
ἐὰν μὲν Κῦρος βόληται" εἰ δὲ μὴ, -τττ-- ὉΌΙ Υἱδ Ὁ 
45 ποίαν 5. ΠΠδτὴ ἀναῦ. ζ΄. Ῥ. 246. 
δ μέν τι σὺ ἔχεις, ὦ Μηδόσαδες, πρὸς ἡμᾶς 
λέγειν" εἰ δὲ μὴ, -τ-- ΤἸμιουνα. 50 1ηἰξ 1. 3, 

Ρ. 149. οὐϊξ. Οκ. Καὶ ἣν μὲν ξυμθῇ ἢ πεῖρα" 
εἰ δὲ μὴ, {Π01 νἱήθ ϑολοίϊαδί. ΑὉ ὁΧχ- 
ΟΠΡἢ 5. Ῥοδίασαιη τὴ σΟΠἾΠ6Ο: νὰ 
Ῥ᾽ αν α5, ΟΡΊ ΠΟΥ, ΠΟῚ ΟΡτ5. οί, Ῥοσγγὺ 
ἰδ ἀδ σπιθηἀαϊΐοπο Βίορμδηὰ δὲ Μυγρ- 
ἴπ5 ΠΟῚ5. Δάπ ἘΠ Φυ 



β 

ν ΤΠ ΞΞΓ ῸὉ 

᾿ 

᾿ 

ἝΠΠ ῊΡ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Ζ. ϑ80 
χῆς Φίλων. Ἐπὶ τότῳ ἐγέλασε μὲν ὁ κυροῦ) ἄλλοι πολ- 
λοί: Χρυσάντας δὲ ἀνίφη ὁ Πέρσης, καὶ ἔλεξον ὧδε" ἄνω 

᾿“ς ᾿Αλλὼ τὸ μὲν πρόσϑεν, ὦ Κῦρε, εἰκότως ἐν τῷ φανερῷ σαυ- 
“τὸν χσαρεῖχες, δι᾿ ἅ τε αὐτὸς εἶπες, χαὶ ὅτι ἐχ, ἡμᾶς σοι μά- 
“λ σῶ ἦν ϑεροπευτέο. Ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἕνε- 
“ χῶ παρῆμεν" τὸ δὲ πλῆθος ἀναχτᾶσϑωι ἔδει ἐκ παντὸς τρόπϑ, 
“ ὅχως ὁτιήδιτα συμπονεῖν χωὶ συγκινδυνεύειν ἡμῖν ἐθέλοιεν. 
“ Νὺν δ᾽ " ἐπειδὴ ἐχ, ὅτω τρόπϑ μόνον ἔχεις, ἀλλὰ χαὶ ἄλλες 
“ ἀναχτᾶσσοι δύνασαι, ὃς χωιρὸς εἴη, ἤδη χαὶ οἰκίας σὲ τυχεῖν. 
“ ἄξιον" ἢ τί ἀπολούσαις ἂν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος ἄμοιρος εἴης 
“ ἑςίως, ὃ ὅτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀνθρώποις, ὅτε ἥδιον, ὅτε οἷ- 
«ς ", ΜΕῚ Δ Β 3.28 3 Ἅ ," Ν-ς4 “ 9 ψΡ 

χειότερόν ἐςτν ἐδέν . "Ἐπειτα δ᾽͵, ἔφη, ἐκ ἂν οἴει καὶ ἡμᾶς αἰσχύ-. 
ἐέγεσίϑαι, εἶ σὲ μὲν ὁρῶμιεν ἔξω κωρτερῶντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰκίωις εἴη- 
“μεν, καὶ σ δοχοίημεν πυλεονεχτεῖν. Ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα 
ἔλεξε, συνηγόρευον αὐτῷ "χατὼ ταῦτο, τολλοί. ᾿Εκ τότε δὴ 
εἰξέρχεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα ἐν- 
σαῦθ᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. ᾿Ἐπεὶ δὲ εἰςξῆλθεν ὁ Κῦρος, τπρῶ- 
τον μὲν ᾿Εἰσίῳ ἔθυσεν, ἔπειτω Διὶ βασιλεῖ, καὶ εἴ τινι ἄλλῳ 
ϑεῷ οἱ μάγοι ἐξηγᾶντο. Ποιήσας δὲ ταῦτα, τὰ ἄλλα ἤδη 
ἤρχετο διοικεῖν " 

τὰπ εὐ (ὐγγὺβ οἵ Ομ  υΓ68 8}1} Υἰβῶσγα : ΟΠ γυβαηίαβ διιΐθπι Ῥθῖβα βιυυγοχίΐ, 
αἴασῃθδ ἴῃ πυης πηοάτπι ᾿οαιιῖι5 δῖ : ; 

“ Απΐἴθμδς, υτγο, τηϑυϊὸ [6 οσοῸ}}5 οπχηίαμη θα 6 085, Ομ 115 46 σαιβ]5 
“ ᾳυὰ5 1086 θχροβϑιι ϊβίὶ, τὰ αυὸα ΠΟΒ 11 ὨΟῺ ΘΓΔΠ115, 41105 {π| σΟἾθγα ππδχιμηρ 
“ ἀθθοτθβ.' (υΐρρθ ποβ δἰϊαπι ποβίγᾷ ᾿ρβογαπι οδιβᾶ ἔμηο ΔἀΘΥΆΤΊΙΙΒ ξ. ἂἵ 
ἐκ ἤθοα886 δγαΐ, υἱ αιονὶβ ρασίο τι αἰ τ ΙἀἸ παν {101 ΘΟ ΠΟΙ Ἰαγθ5, αἱ φαὰπῃ ΠΡ 6η- 
“ εἰβϑι πὸ ΠΟ βοιπι Θοβάθπ) 5υβοῖρ γα ἰάθοτ68, οἱ θδάθι δα γα ρϑυϊοιϊα νοι ]εί. 
“Ὁ Ναης οἂπῃ πο τηοαὸ (415 515, 564 οἔϊα πη ΘΟΠΟΙ ΓΘ ΡΟ 5815 81105, 4105 ὁρ- 
“ἐ ρογίαπειη ἔμουϊζ, θαυ δϑὲ αἱ [άτὰ {101 φιοαια ἀομηὰβ οοηίϊηραί : 8]]οατιὶ 
“ἐς φάθι 6χ ἱπηρουῖο {τποίηὶ ρογο ροθ8, 81 50}118 [Ὁ οἱ θχβοῦβ 65865,) 6110 Π}}Ὲ5 
ἐς πΘαῸΘ 5Β8ΠΟΊΪΟΥ πα π5 δϑί ᾿πίοῚ μο ΠῚ] 65, ΠΘΉ 16 ΡΥΔΙΙΟΥ, ΠΘ4Ὸ6 Π]ΔΡῚ5 ΠΟ8- 
“ετοῦ δέ ρμεοιμίϊατί8 5 Ῥγεοιογοὰ, ᾿ηαυϊί, ποη Δα οὶ Πο5 ΘΔ} ριΟΥΘ ριἴ88, 
“ἐ 51 (6 Υἱ ἀΘ  Π1115 (ΟΓῚ5 (ΟἸΘΓΔΠίου νίνεγθ, Π05 ἴῃ ὁ ἶθυ ἀθρογο, ἃς νἹἀθγὶ οοη- 
“ ἀϊοπο, ααὰπι (πᾶ 511, ροίίοΥὶ Ὁ᾽ Ηρ ομη Ομ γβδηΐϊαβ ργοίυ 5βοῖ, 6} 05 
ἐδ ῖβ βθπίθηεαπι τα ἰ ἐπο θαηίν. Ταπι ἀθίηαο αψτγῆβ τορίϑην ἱπρυθα τιν, 
εἰ φαΐ ρϑουπίαβ οχ ϑαγάϊθι5. αἀνοχογαηί, μὶς θαβ ἰγαάθθαηί. (ὑπ δυΐθιῃ 
Ι 6β5βοί, ργϊπυὰτ Ὑ᾽ Θβίς γθπὶ βδογδᾶπι [δοὶϊΐ, ἀοῖπαο 7ον] τγορὶ, οἱ 81 ουἱ 
ΔἸτοτὶ ἀ60 πηᾶρὶ βαογ Ποαπά πηι δι δὶ γέ δια ᾿πάϊοαγοπί, Ηρ ρογδοιῖβ, [πὶ 
αἰϊα οορίε δἀπιϊηἰβίγαγε. 

8. ̓Επειδὴ ὑχ ὕτω, ὅζο.} ΟΜυτείι Ἰορὶί, Νῦν " Κατὰ ταῦτα] Ιάοχη ἰΐογαχῃ {τυδίγὰ τὸ- 
δὲ ἐπειδὴ ὦ τούτους μόνον ἔχεις, ϑοὰ ὨΪΗ]Π σορίαπη ἱπαργοῦδί βου ρίυγαπι ; οὗ πηΔ 1 
τησαηάυτη σδηΒ6Ο : ΠΔΠ γιυϊκχαία Ἰοοῖίο οἱ. κατ ταυτί 
οἸδζαηβ δβί οἵ ραπὸ ΑΠΐσα. 
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Ῥννοῶν δὲ τὸ αὑτῷ πρᾶγμα, ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν ποὶλ- 
λῶν ἀνθρώπων, παρασχευάζοιτο δὲ οἰχεῖν ἐν πόλει τῇ μεγισὴ 
σῶν φανερῶν, αὕτη δὲ ὅτως ἔχοι αὐτῷ, ὡς ἂν πολεμιωτάτη γέ-, 
»ΟΙΖΌ ἀνδεὶ πόλις ταῦτα δὴ λογιζόμενος, φυλακῆς περὶ τὸ 
σῶμα ἡγήσατο δεῖσθαι. Τνὸς δ᾽ ὅτι ἐδωμιδ ἄνθρωποι εὐχειρω- 
φσότεροί εἰσιν ἢ ἐν σίτοις καὶ ποτοῖς κοὺὶ λϑτρῷ καὶ χοίτη ὕπνῳ; 
ἐσχόπει τίνος ἂν ἐν καὶ τότοις περὶ ἑωυτὸν πιςοτώτθς ἔχοι. ᾿Ἐνό- 
“σε δὲ μὴ ἂν γενέσθω: ποτὲ πισὸν ἄνθρωπον, ὅςτις ἄλλον μᾶλλον 
φιλήσει τὸ τῆς φυλακῆς δεομένθ. Τὸς μὲν ὧν ἔχοντως παῖ- 
δας ἢ γυναῖκας συνωρμοζόσας, ἢ ταιδικο, ἔγνω Φύσε; συνη- 
νωγκάσθαι ταῦτα μάλιςα φιλεῖν" τὸς δὲ εὐνόχϑος ὁρῶν πάντων 
χότων ςερομένος, ἡγήσωτο τότος ἂν περὶ πλείςϑ ποιεῖσθαι οἵτι- 
νες δύνανται πλοτίζειν μάλιςα αὐτὸς, χωὶ βοηθεῖν εἴ τι ἀδι- 
κοῖντο, χωὶ τιμὼς περιάπτειν αὐτοῖς "τότϑς δὲ εὐεργετᾶντο; 
ὑσερξάλλειν αὐτὸν ὀδένα ἡγεῖτο δύνασθαι. ἸΠρὸς δὲ τότοις, 
ἄδοξοι ὄντες οἱ εὐνῦχοι σαρὼ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, καὶ διὼ 

Οάπιηαιϊο ἰῃ τηθηίθ πη οἱ νθηϊγοῖ, αἱ ἴῃ 56. ὩΘΡΌΪΙ 5ηβοδρ βϑϑῖ, αὶ πιοίεῖϑ 
ΠΟΠΉΙΗἶθυ15 ΠΏ ρΟγαγο ηἰϊογοίισ, δὲ παῦθγθ ἀοη}]ΟἸ Ἰτα ἴῃ ΓΘ ᾿ηΐου 1 Ππ|ιβέγ 88 
Δ 155] πᾷ ̓ πϑιπϑγοΐ, ααδο 5ὶς δαίδοία ἴπ θυτη θβϑβοῖ, αἵ υσδ5 δἰ τσυϊ γηαχί πιὰ 
ἰηΐεβία : οἂπι πδοο, ἐπφιαρι, Θχρθηάογοί, σουρουὶβ 5:01 ουδίοαϊᾷ ΟΡ5 6588 
οχἰβιτηαν!. (δα ᾿ἴδη} 5εἰγοῖ ΠΟΙ Π65 ΟΡΡΥΙΓΩΙ ἔδο! 5 ΠΟῚ Ρο586, ἡπὰπα 
Ἰηῖον νεβοθηάιιπι, δΙΡοπαϊ, Ἰαναπάπγη, ἴῃ ΟΠ] οἵ ΒΟΠΊΠΟ, ΟἸΓΟΠΙΒρΊοἷο- 
μαΐ ιοβπδπλ ἴῃ Π15 5101 πιαχίτηθ 05 πάΌογο Ῥοβϑοῖ. Ατοἰϊγαθαΐαγ δυΐθπι 
ΠΟῊ ῬΟ5886 Πιαππι ΠΟΙ ΠΟ ΠῚ ὩΠΟῸΔΠῚ 6556, (αἱ αἰ) πηχασὶβ διηαγοῖ, συὰπι ιἰ- 
ἴασαι αὶ 67μ5 ουδιοαϊᾷ ἱηαϊρογοί. (δι οΌΥθιι 11105, αὶ Πα θογθιὶ ΠΠθθγοβ νοὶ 
(ςΟὨ]ΠΡ65 ρΘηΪΟ σΟΠΡΤΙΘηΐ65, νοὶ ἈΤΉΟΓῸ5 αἴΐοδ, παιιγᾶ Κογθ ΠΟΡῚ Ἰυἀ!οαδαῖ δὰ 
605 πιαχί πη αἰ ΠΙροπαοβ : αὐ ΘΠ 5 Οπιηὶθι5 5 σΆΓΟΓΘ ΘΟΓΠΘη5, ΠιαΧίμαὶ 
[οίαγοβ. ρυΐαθαΐὶ ΠΠ|05, αὶ ἴρβοβ ἰοσυρ]θίαγο θ] τὶ πηὰπη ροββθηΐ, οἱ ἁὐχ το 
ἀείδηάεγο, 51 ᾿π] υυ115 δα Πεθγθπίιγ, δὲ ᾿Πποηουῖθιιβ ΟΥΠΌΤΟ : ἃ 400 ἀσΐοτ ὈΘΠΘ- 
ἤ6115 ἴῃ μ05 σοπίδγθη 5 ̓056 ΒΈΡΟΥΑΥΪ ροββοῖ, που τὴ ἴογθ σθηβοθαί. ῬΊδοσ- 
ἰογεὰ, οὐπῃ ἸρπΟΌ}]65 οὗ ργοξϊὶ πα Πἴτι8. οἰπὶ ἀρινά ΠΟπηῖποβ οδόΐογος. θαι οῖ, 

ἃ Ὑύτυς δὲ εὐεργετῆντα, ὅς 6. Τὰ γεοίὰ δαϊ- 
ἸἸΟπ 65. ϑέερῃ. δὲ Εἰοη. Οωίοτὶ αυϊάθιι 
Ἰρυὶ γαγιδηΐ : β6ά γϑοθρίξβ ἔδγηθη ᾿δοίοΐ5 
νοβδῦκίια οβίοπάππέ μαυὰ οὔβοῦτα. ἴη 
Μδίο. Βοαὶ!. οἱ δἀϊὶ. «]4. εἰ ΕἸου. Ἰοσῖίαν, 
εὐεργετῶντα ὑπερθάλλειν αὐτὸν οὐδὲν ἂν ἡγεῖτο, 
ὅζο. [Ιῃ νοΐ. σοάϊο. 405 οἰϊαΐ ΒΕΘΡΏΒΠῈ5, 
εὐεργετῆντας ὑπερθάλλειν αὐτὸν οὐδένα ἡγεῖτο, 
ἕο. ὕδΙ, αἱ οὐδένα ΡγῸ οὐδὲν ἂν γεοϊὸ, (ὰ 
εὐεργετοῦντας ὈΥΓῸ εὐεργετοῦντα Ῥγαγνὰὸ ΒΟ Ρ- 
ἴσχῃ ἴῃ 1}}18, οστν ΘΙ ρα ῃο οχἰβίϊηο. (ἃν 
τὸ Ὦο οὐδένα αιυϊάδηι γϑιϊ θη 1, βοή εὐερ- 
γετῦντας ΥΟ]οΙΘ πἀπη, δὲ ἴῃ οἾπ8. Ἰοοῦϊα 
εὐεργετοῦντα ΓΟΡΟΠΟΙ  σΘ ἢ υ ττιβ : ἀπ 6 

56 ,5115 ΘΧΟΥΪασ, 4 οὔπὶ ΡΥ θ ἀθη δι15 
οὈἰ πιὸ οοηγοηϊξ : αὐ νἱαοϊϊοοὶ (ϑιορῃαπὶ, 
Β.)1 γὙουθ δ) ἀϊοαΐ ΧΘπορθμο Ογὐγαπι μος 
οοηδβιἀοτᾶββθ, δα ἢ ο5 πὶ ἃ 480 Ροίΐ8- 
β' πηι ΟρῸ8. εἰ δυχι τη βρογθηΐ, βοίθυδ 
Ῥγὼ ΟἹ θτι5. 1118 οοΐθγα οἱ ΟὈΒΘΥΨΆΓΟ ; 
ἀἀδτο Π0}} ἀπ Ὀϊτιτ 6556 ααΐῃ ἴρ56, οὶ ἰϑηία 
ὈΘΠΘἤΟἾΪ8. 605 ΡΓΟΒΘ ΘΠ ἐμ ο 5. 658δέ, 
τ ον ἰηὶ του} πὶ τ Δ] ΟΣ, ΟΟΙΣ ΟὈΒΟΥἃ- 
τίαιιθ 40 1}}18 οἵ ἴῃ ρυθῖϊο ΒΌΡΥἃ ΟἸΠ68. 
Βαθουὶ ροββοί. Αἱ βὶ 4}15 εὐεργετοῦντας 
τοί το νο]]δί, οὐδένας ἴθ ῬΊΌΓΑΙ Ξοπίθθ 
ἀν θββοί. 
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στο δεσχότε ἐπκιχόρο Ὡροςδέοντοωι ἐδεὶς γὼρ ἂν ἦν, ὅοτις ἐκ 
ἂν ἀξιώσειεν εὐνόχα πλέον ἔχειν ἐν ταντὶ, εἰ μή τι ἄλλο 
χρεῖττον ἀπείργοι" δεσπότῃ δὲ σπηισὸν ὄντα ἐδὲν χωλύει πρωτεύειν 
καὶ τὸν εὐνῦχον. . Ὁ δ᾽ ἂν μάλιστά τις οἰηθείη, ἀνώλκιδας τὸς 
εὐνόχος γίγνεσθαι, ἐδὲ τῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. ᾿Ἑτεκμαίρετο δὲ 
χωὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζώων, ὅτι οἵ τε ὑξριςαὶ ἵπποι ἐκτεμνόμενοι, 
σῷ μὲν δύκνειν κωὶ ὑξρίξειν ἀποποωύονται, πολεμικοὶ δὲ ὀδὲν 
ἧστον γίγνονται" οἵτε τοῦροι ἐχτεμνόμενοι, τὸ μὲν μέγα Φρο-. 
νεῖν καὶ ἀπειθεῖν ὑφίενται, τὸ δ᾽ ἰσχύειν χαὶ ἐργάζεσθωι ἐ ςε- 
ρἰσκονται χκωὶ οἱ κύνες δὲ ὡςαύτως, τὸ μὲν ἀπολείπειν τὸς δεσ- 
σότας ἀποπαύοντοαι ἐχτεμνόμενοι, " φυλάττειν δὲ χαὶ εἰς γήραν 
δὲν κωκίος γίγνονται. Καὶ οἵ γε ἄνθρωποι ὡςαύτως ἠρεμέξε- 
ροι γίγνονται, ξερισκόμενο; ταύτης τῆς ἐπιθυμίας, ἃ μέντοι ἀμε- 
λέξεροί γε τῶν προζωσσομένων, δδ᾽ ἧσσόν τι ἱππικοὶ, δδὲ ἧσσόν 
τι ἀχοντιςιχοὶ, ἐδὲ ἧσσον Φιλότιμοι. Κατάδηλοι δὲ γίγνοντα; 
χαὶ ἐν τοῖς " πολέμοις χαὶ ἐν ταῖς ϑήραις ὅτι ἔσωζον τὸ “ Φι- 

Παῆς ᾿ρβαπὶ Οὐ οδιβαπι ἀοτηΐπο τη ἀἸσϑηΐ, 64] Βα ρρθίϊα5 615 ἴθγαΐ : ααΐρρθ ἢ6- 
τὴ0 ἔμουϊ, φαυΐη ροίϊΐοΥ 6556 νεῖ ἴῃ οὐ] θι15 Θαηοἢο, 51 πο οἰβίεξ δ᾽ αυϊά, 
οὐ Υἶγεβ βἰηΐ πηαἼΟΓῈ5  ἰᾶγὴ 611} ἀΟμηΪη0 [4615 Θβὲ, Π1 81} ἱπηρβα!ῖ, αὰο τηϊηὰς 
15 Ἰοσιπι ᾿Ὀτϊποῖροπι τοπδαΐ, ᾿οὐΐ ουππολ5 51, (ἀαδα νεγὸ πιαχὶμηθ ααἷβ ΘΧ- 
᾿ϑεέπηοι Θυπιοῖος ἐπι 6 1165 οἤϊοὶ, πὸ ἴὰ αυϊάθηη ὕψγο νἹάἀθρθαίασ, Πυὶς δι:- 
τ: ΓρΡῚΈΠ θηΐο ογαηΐ δηΠηἾα συοαὰθ οορΐεγα : βιαυϊάθιῃ ἐγ Ό 068 δὲ ἰηβο]θῃ- 
65 Θαι] 51] σαβίγοηίαγ, ἀθβιπαηΐ ΠῚ αὐ ἀθ το 6.6 ἃς ᾿η50]Θηΐ65 6556, 56 
ΤΠ πὶ ὰβ δά το Ὀ6 1165 Ἰἀοηοὶ ϑαηΐ : οἱ ἰδ γὶ 51 σδβίγθηίαυγ, Οχ ἰθγοοὶᾷ οἱ 
«οπίυχηδοϊᾷ γουηϊτπηΐ Δ]. 14, 5θ ἃ τόθογα ἴατηθη οἱ νἰγρυ5. δὰ Δ ΟΣΑΠ ΘΔ. ΠῚ 
παυὰ ἀοβιϊτπσηΐαγ : εοἀέπηαιια τηοο σᾶ π65 οαϑίγαί! ΠΟῚ ΠῚ "5 ἀμ ΪΠΟ5 
11 αὐυϊάθπι ἀδβογάπι, 56 δα ουπίοαίϊαμα εἴ νθηδίϊοηθπι αἰ ἃ]ὸ γα ἀπηίαν ἀ6- 
ΤΕΥΟΤΟ5. δῖ. οἱ Ποιηΐηθ5 Πιαρ}]5 5ϑ δῖ! ἤπηΐ, ἈΌῚ πθοο Ουρι ἀϊΐα5. οἷ5 δϑί 
Θχορία ; Ὠδαηι6 ἰαπθ) ΠΘΡῚ ΡΘΗ ΓΙΟΥΘ5. βαηΐ ᾿ἢ ΘΧΘΟΈΘΗΔΙ5. 115 485 πηρ6- 
ΤΓΆΠΙΟΙΣ, ΠΘΉῸ6 τη ἂβ δα δαυϊδιάππι ν οὶ οαουϊαπάσχῃ ᾿ἀοποὶ, πϑαῖθ τηϊη ὼς 
ΠοποΥῖβ συρίαϊ. Τηϊὸ τὰπὶ ἰπ 6115 πὶ [π΄ νοηδιοηΐθι5 τηϑηϊ διὰ ἀθοἶα- 

ἃ Φυλάττειν δὲ κα, ὅς.} 516 ἴῃ Μϑίο ΒοάΙ. 
οἵ γυϊκαίς οοὐϊοῖθι5 ἰορῖταν. Αἱ ἀθρ]οχ 
8ιξ80 Ὀγαδαίίοῃβ ἴογηγα ΘΓ ΘΡΏΔΠΟ τηϊηὶ5 ρ]α- 

, οὐ; αἴαθο αὐδὸ 5:δ᾽ σταίη [856 αἷΐ οχ 
Θαὐγίεϊίο ὑπ(ο! ἴροτα, ἱπ νοΐ. ΘΧΘΙΏΡ]. φυλάτ- 
τεῖν δὲ ἃς ϑηρᾷν ἰηναπὶτί. 5οἃ ἸδοΟΠ θη 
νυϊξαίατη, 4.85 τοί ᾿ἰὈτοταϊη σοηβθηίίθη- 
ἔπι ἀυοσίοτί(αίο πἰ τὰν, τοτηογὸ γηυϊαίδτη 
τιοῖιτι - Ῥγοσβογί τη οἵνπι ἀρτιὰ Αὐιοίογεϑ ΠΟὴ 
ἐεπίηι ΘΟ Βίσσ 0 η18. Βα [ὃ γὰ- 
τίαῖεβ. ἸΝοβίου Ὠυΐι8 Ὠἰδίου. 1. 8. πολλοὶ μὲν 
οἰκέται σῖτον αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν. ὙΙδΟ 
Ἡσιη. Οάδπ5. τί. ν, θ4. Τῇιμιοηά, 1, 6. Ῥ. 
399. διὰ μῆκός τε πλοῦ, ἃ, ἀπορία φυλακῆς πόλεων, 
ἄς. ἘΠῚ. 7, ν. 46. οα, Ὅχοη. ἅμα δὲ ὑπὸ 
κῶν μὐμὰ ̓  εὖ τοῖν ἐπιθυυίΐα. νοΙΟοΥ. 

Ἰ}0. 4. ο. 109, Βουδῖνοι δὲ οὐ τῇ αὐτῇ γλώσσῃ 
χρέωνται ἢ Τελωνοί" οὐδὲ δίαιτα ἡ αὐτή. ΜΊὰΘ 
515 6]. Β δοῖςνν} ϑαον. Οἴα58. Ῥ. 85. οἱ 
οὐηβρου [πιο. 1. 58. Ὑἱϊ. 12. 

Ὁ Πολέμοι]) Ηδηο Ἰοοί᾿οηθτὴ οχ δτηε- 
ΓΑ ἰργο αὐΐοτί 5ίορμαπασ, οἵ γθοϊρίθη- 
ἄαπὰ Ρυΐαξ : οὔτ 40 δΒεηζαπί οἴϊαπη 1μ6- 
Ὁηοίαν τι5 οἵ Μυγοία5, ἘΠαΙο αὐΐοιῃ Ἐίοη. 
ἀαΐ πολεμικοῖς" 1ὈΥῚ 4}11, πολεμίοις. 

ὁ Φιλόνεικον] δίς ἰη Μϑίο Βοάϊ. οἵ οαἰ{18 
Ῥ]οσίβαιδ Πἰγῖ8. βουϊ ἴτυν ; Εἰοηοηδῖ8 νουὸ 
ἀαΐ φιλόνικον; 41 αυϊάθτηῃ γοΧ ορἱπλὸ γ68- 
Ροπάβσέ οἱ ᾳυοὰ τηρ(δ ἀἰχὶξ, οὐδὲ ἧσσον φιλό- 
τιμοι, Θ(τη4116 51 γοοὶρῖα8, βθηἰθηΐα ΘΤῚ; 
ἢδθοὸ: 1}π6986 αγυϊηιϊ» ἐογίηη, διυν νυ, υἱτιοενἰὶ 
αἴϊο.. Θοῆ ἴῃ ῬΟΠΔΠῚ ΠΟΘΙ ΠΆΥΟΤΩ ΠΟΙ- 
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λόνεικον ἐν ταῖς ψυχαῖς. ᾿"δ δὲ πιςοὶ εἶναι, ἐν τῇ φθορᾷ τῶν 
δεσποτῶν μάλιζςα᾽ βάσανον ἐδίδοσων" " ἐδένες γὼρ πισότερα 
ὄργω ἐπεδείκνυντο ἐν ταῖς δεχποτιχκαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνόχων. 
ἘΪ δέ τι ἄρα τῆς τῷ σώματος ἰσχύος μειῦσθαι, δοχᾶσιν, ὁ σίδηρος 
ἂν ἰσοῖ τὸς ἀσθενεῖς ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς ἰσχυροῖς. 'Γαῦταο δὴ γιγ- 
νώσχων, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ϑυρωρῶν, πάντας τὸς περὶ τὸ ἑαυ- 
σϑ σῶμα ϑεραπευτῆρας, ἐποιήσοτο εὐνόχος. Ἡγησάμενος δὲ 
ὄχ, ἱχανὴν εἴνω! τὴν φυλακὴν τούτην πρὸς τὸ ὐλῆθος τῶν δυσ- 
μενῶς ἐχόντων, ἐσκόπει τίνας τῶν ἄλλων ἂν πισοτάτες περὶ τὸ 
βασίλειον φύλακας λάώξο.. Εἰδὼς ὃν Πέρσας τὸς οἴχοι, κακο- 
ςιωτάτος μὲν ὄντας διὼ πενίων, ἐπιπονώτατα δὲ ζῶντας διὰ 
σὴν τῆς χώρως τρωχύτητω, καὶ διὼ τὸ αὐτοργὰς εἶνωι, τότες 
ἐνόμιξε μάλις᾽ ἄν ἀγαπᾷν τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δίαιταν. Λαμβά- 
νει ὃν τότων μυρίος " δορυφόρες, οἱ κύχλῳ μὲν νυχτὸς κωὶ ἡμέ- 

ἄς κα ᾿ 7 ἘΝῚ Ῥχκ , Ὁ" περνἤ 
ρῶς ἐφύλαττον περὶ τὼ βασίλειο, “ ὁπότε ἐπὶ χώρας εἴη ΟΤΌΤΕε 

χδηΐ, ἴῃ ΔΏΪΠῚΪ5 Ἰρβου πη αυοάααπη σοὨ ΘΙ ΟΠ 5. βιθαϊαμη βιροιθββθ. )0- 
οὐμηθηΐα νογὸ ἢβάθ!ταῖ]5 ἰῃ ἀογηϊπογατη ἰηϊοεῖίιι τηαχίπα ἀθάδγα: πιϊιΐ 
Θηΐπὶ αἴϊὲ γι Ρ}]5 βρθοΐαΐεο ἤά6ὶ (αεἰπογα ἀοϑισηδγιηΐ ἴῃ ἀμ ποτὶ 5ΟΓΕΙΠῚ 
αἰ δγα δι] θι15, αιὰτη δα ἢ. (Διιδά 51 (οὐδ ποηη!}}} 6 υἱγῖθυβ σΟρΟΥ 5 
ΘΧΙβΕ πηϑίαν [ἢ οἷ5 ἀθοθάθγο, [δυγ πὶ ἐαηιθη, ἸπηθΘΟ.}]ο5. ἴῃ Π6}]Ὸ το ιιβιὶβ οχεθ- 
αυάᾶγα ναοὶ. φρο Ἰριταγ οὰμη δηϊπιδανουίογοί, ἰαοίο ἃ ᾿δηϊ του θε5. ̓ ηϊτῖο, 
1105 ΟἸἼΠ65. 4αῖθ5 ΘΟΥΡΟΥΪΒ 581 συγ ΠΟΙ ΠΝ το θαΐ, Θχ Θαπθο ῖβ ἀοἰορὶι. 
Θυδά οἰἴαιη οχἰβεϊπηαγοῖ πο Βα ογο οπβίοαϊαμη ἤδης δἀνουβιὰβ δούατῃ πλι}- 
Εἰ ΏΘ., ααἱ ΠΟΘ. ΠΟΥ Δα δοῖ! οββθηΐ : οἰγοιμ)βρί οἰοθαΐῖ, αυο5. ἃ οεθίθυὶς 
χηδχηγὸ Πἀο5 Γορὶςρ οἰιδίοι 65 βυηθσοῖ. ὸ ΘΥΡῸ βοἰγοὶ Ῥϑυβὰβ ἀθμὶ 7Ὲ- 
ἤϊεῖοβ Ῥοβϑιπηὸ ργορίου ἱπορίδι ν] οἰ ἴαγο, Ἰαθογέβαμο ἰοϊᾶ νἱτᾷ βυβέϊηθγο ογὰ- 
Ἰ55: Π105, ἴα ΟὉ ἀρτὶ ᾿ογϑδὲοὶ ἀβρουζαίθηι, απ φαδά Οριιβ ᾿ρϑὶ ἰδοϊαηΐ ; ἢος 
Ῥοι5ββὶ πηπι ἰδίαι νἱνθηαϊ ἀρὰ 56. ται! οηθιὴ ἈΠ Ρ θχαγοβ γθ γαΐιβ δϑί. 
Τίδαιιο ἀθοῖθα μ1}}16 βατθ 65 Παβϑίαϊοβ οχ ἢ βυμηϊί, {αὶ δὲ ποσία δὲ ἰπίθγα!ι 
ἢ ΘΧΟΙΙ5 πη ατιο οἰγοιτι γΓορίαπι δββθηξ, συ ἀοουπαᾳο ἴῃ ἐρβα ΥΘΡΊΟΩΘ 65- 

ὩὨῸΏΘΆΔΙΩ δοοὶριίαν νὸχ γϑοθρίβ ; 5ἰοαὰὶ οἵ 
φιλονεικία Ὁ. 387, εἴ 1185 ο᾽ αδάθτῃ οὐἱ δὶ 5 
Ῥαδϑὶπὶ ρα ἤπηο ᾿ρϑαμῃ ΔΑὈὰοίογθιῃ. 

ἃ Οὐδένες γὰρ, δι ο.] Ηΐπο ποίμδῃ ἃρυά 
ΘΥΤΟΒ ἰγαλ ὁ γ6 ΒΌρΡΓα ᾿. 553, ποίαϊαιη. Ηδ- 
γοὐοῖ. 1. 8, ο. 105. Παρὰ τοῖσι Βαρδάροισι 
τιμιώτεροί εἰσι οἱ εὐνῦχοι, πίςιος εἵνεκα τῆς 

πάσης, τῶν ἐνορχέων. Ὑ146 5ΌΡΤα Ρ᾿. 359. 
Ὁ Δορυφόρες] Οὐρηαίὶ τορὶβ, 481 βίοϊδιῃ 

Μράϊοδπι κοβίαθδηϊ, Πογμρίοτὶ νοοαθϑη- 
ἴὰγ. Ῥεγβῷ θηΐμη βίοϊδιη Μράϊοδμι Πρ γ}- 
»δογίοαην Δαρε]]αρδηί, ἄπ ίΐαν.. Ἰῖ0. 1. 
Ηἱβ.. Υ. ο. 29 διιοίοῦ εϑί. αἰχμοφόροι 4ὰ0- 
46 Ραβϑὶπὶ ἃ τοῖα Αποίογῖθιι5 ἀἰοῖὶ 
δα ηΐ, Ιἀδὃ αἰδὰ Πιαδίαι! οββοηῖ, ὙἱᾺ6 ᾧ, 
Ουγῖ. 1. 8. ο. 8. : 

ο Ὃπότε ἐπὶ χώρας, ἀο.) ΗΦς οὐἀϊοηὶς 
ΝΡ αν οἱ ΠΠρνὶ (σηιονγαγίανὶ ἰϑοῖῖο δεῖ: 

αύδτῃ Πυθα ποίαν τ5 (αὶ ἰδοϊοηθηπι συϊρὸ 
γϑοδρίδμηι ἰβίδῃι ὁπότε ἔσω ῥαΐσειεν ΒΘαῸΪ ΓΤ) 
οσηβοὲ ΠῚ αἰϊα ἃ 6588, φαὰπη ϑελοί οί, 
ἀδοϊασαπάο νοῦθο ἰηιιϑιἑαίϊουὶ ῥαΐσειεν" 8ἵ- 
4.6 Δἀδὸ γϑῃθιηθηΐθυ ἴῃ ϑίθρ 8 ΠΌΤΩ ἴηγ6- 
Ὠϊΐαγ, αὶ οαχὰ ἴῃ ἰθχίστμη γθοὶροσεῖ. Αὐ. 
40 ἰαπάθηῃ 00 ΡΠ Γ8515, ἐπὶ χώρας εἴη ΡΟΒ8- 
οἷ οϑϑ6 ϑολοίδιωμ ὙΘΥΌῚ ῥαΐσειεν, αατὴ 40 
Ὠἷ ρθουν ᾿ἰϊΐογαβ φαδβάθῃ οογηγηῖηθ δἃ- 
υεί, βαιά δαυϊάθμη υἱάρο. Νβο ἰημβίία- 
ἰαχὴ ἀἰοὶ ἀδθϑὲ νου ατη, φιιοα ραββὶπη ἀρὰ 
ΗἰΞἰογῖοοβ οοουγεῖς, [βίϑμη βαπὸ βηἰῆ- 
ΘΔ ΟΠ Θὴ 5ὶ βρθοΐθβ, φυδπι ΓΘ ΠΟΙ Υ 8 οἱ 
ἐὐϊθαϊί, ἐλ θά πὰ οὐϊξ, ῥαΐζειν 6588 ἱπιδἰξδ- 
τὰ δἀθὸ, αὐ νἱχ 86 πὸ Υνἱχ φυϊάθχα ἱηγθηΐγι 
Ῥοββὶί. Νϑιν 46 δὸ ἀϊοὶ βοϊοὲ, φυὶ, οἂπι 
τοσγοίδγυουϊξ, ητοἰ 8 86 μαδεγο, αὰϊ εα πιοῦδοὸ 
γεργοανὶ, ΄ᾺΪ εοηυαίοδοογο, ἱποῖραῖ, δεδν' 



τ ἸΔ Δ 3. κι ΣΝ 
Φ᾽ » 

ἱ ᾽ 

᾿ 5 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Ζ΄. 380 

δὲ ἐξίοι σθ, ἔνθεν χωὶ ἔνθεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. Νομίσας 
δὲ καὶ Βαξυλῶνος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱκανὸς, εἴτ᾽ Ἡὐμ μδν 
αὐτὸς τυγχάνοι, εἶτε καὶ ἀποδημῶν, κατέξζησε καὶ ἐν Βαξυλῶν; 
φρθρὲς ἱχωνός" μισθὸν δὲ καὶ τότοις Βυξυλωνίες ἔταξε παρέχειν, 
βολόμενος αὐτὸς ὡς ἀμηχανωτάτες εἴνοωι, ὅπως ὁτιταπεινότατοι 
χαὶ εὐκωθεχτότατοι εἶεν. Αὕτη μὲν δὴ περὶ αὐτόν τε φυλακὴ 
χαὶ ἡ ἐν Βαξυλῶνι τότε χκατωςαθεῖσω, καὶ νῦν ἔτι ὅτως ἔχοσα 
διαμένει. Σκοσῶν δ᾽ ὅπως ἂν καὶ ἡ πᾶσο ἀρχὴ κατέχοιτο, 
χαὶ ἄλλη ἔτι προςγίγνοιτο, ἡγήσατο τὸς μισθοφόρος τότος ἐ 
φσοσῦτον βελτίονας τῶν ὑπηχόων εἶναι, ὅσον ἐλάττονας" τὸς ὃ᾽ 
ἀγωθὲς ἄνδρας ἐγίγνωσκε συνεχτέον εἶναι: οἵπερ σὺν τοῖς “εοῖς τὸ 
χρωτεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελητέον ὅπως " μὴ ἀνήσωσι τὴν τῆς 
ἀρετῆς ἄσχησιν. “Ὅσως δὲ μὴ ἐπιτάττειν αὐτοῖς δοχοίη, ἀλλὼ 
γνόντες χαὶ αὐτοὶ " τωῦτω ἄριςα εἶνωι, ὅτως ἐμμένοιέν τε καὶ 
ἐπιμελοῖντο τῆς ἀρετῆς, συνέλεξε τός τε ὁμοτίμος κωὶ πάντας, 

5οῖ ; φυδηθὸ νεγὸ ᾿τγοαϊγεί, μϊης οἱ ΠΠης ἰηδίτας!! οἰγομην ἔρϑιηι Ἰμ θα θγθηί. 
Θυΐα γογὸ οχἰβεπιαθαις οἰϊαμι τοτἱ Βα γ ΩΣ ουὐβίοαθβ, αυὶ αα οαηι ἑοποπάαης 
5 Πσογθηΐ, ροπὶ ἀθθογα : βῖνο αὐθὸ δ ἀγθϑιῃ θϑβαὶ ᾿056, βῖνθ θϑδοῖ ρεῖο- 
στὸ, Ἰἀοποια ἴῃ ΒΑΡ ]Οπ6. ποαῖα ὈΓϑι τη σΟΏΒΌτΤΟΙ : ΘᾺ] 5 Προ Πα πηὶ 
οἴίδπη ἃ ΒΑΘ] Ομ 5 Πα Πη ΓΑΙ [πι551ῖ, αα 605 ΄αδτη ΤηᾶχΊ μη ἸΠΟΡ6Β5 6558 ν]- 
ἰθί, αὐ φιιὰπι Δ Ὀ] ΘΟ 55:12} Πογαπί, ἀὸ ἴῃ οἤϊοῖο σοὨΠΠοΥὶ (ΟΠ πὸ ροββθηί. 
Ετ ἢ ἐο αυϊήθπι, φὰς τππης οἵ οἰγοσπ. ἰρϑιπὶ οἱ βαρ υ]οπο σο]]οςαία [πἰξ ου5- 
το, πῆς οἰίατα ἴῃ οοήίθμῃι βίαϊα παπεί, γεοϊογθὰ σὰηλ σοπβιἀθγαγοῖ αὰ0 
Ρᾶοΐῖο ἈΠ  ΘΥΒΌΠ ᾿ΠΠΡΘΥΙΓ ΠΟΏΒΘΥΨ ΤΙ, δία δἰᾶπ δἰ απᾷ ρΥγϊποϊραί5 4]{6- 
Υἶ15 ἀΟΟΘΒβΟΠ6 ΔΙΡΘΥΙ ῃοβϑϑί, οχἰβιγηασαΐ ΞΕ ρΡΘΠ ἸΆγ105 ὨΟῺ ἴδ πὶ ΒΌρΘυΟΓΟ5 
6556 ΓΘΙΙα1115. 5101 5] οοἰ15, σὰ πη ὨτΠΊΘΓΟ ἸΠ ΘΥΙΟΥῸΒ  ἰἀθύσαρ νἱτῸ5 ἰογίοϑ 
5θοιπ τοί ποηάοβ ᾿πἸοαθαΐ, ααὶ α115. ᾿ νης θιι5 5101 μοϊοπίϊατη ἰδέα οοη- 
οἰ 5βοπί : οἱ σαγαπάππι, υὐ νἱγία 15 ΟΧϑυο ἈΠ ΘΉ 6. ποη ἰηϊουτη ογοπί. Νὰ 
γογὸὺ νἱθογοίαν ποο 615 ἱπηρογαγο, 5οἱ αἱ [051 σθηβογθηΐ τς 6556. ορίπηλα, οἱ 
ἴπ οἷ8. ρουβθνοσαγθηΐ, 80 νἱγίπίθη βἰμαϊοβὸ οοϊογθηΐ, απ Ῥογβαβ 1105», αα] 
ὑμιόφιμοι ψοσδηΐαγ, σοηγόσᾶν Ὁ, ἔπ ΟΥΉΠ65 αποία οί ὈΓῸ ἴθ ΡΟΥΟ σΟΙΠη1οΟ- 

Ἰδοίϊο δϑῖ ; αι διάβα Θηθ115 ϑέορίχγωιοσ, οἰῆτιδ, Ῥαΐσαι, τὸ ἐκ νόσ; ἀναλαβεῖν. “Ραΐσας, 
«υγείο, οἱ Γιοιμιοϊαυϊο, ΔΙΏΡΙΘχὶ ϑ0πλ08. ὑγιάνας, ἀνασφήλας. Παγροοτγαίϊοη,, Ῥαΐσας, 

ἀντὶ τῇ ῥέως ἔχειν ἐκ τῆς νόσι. Μιάο . Ῥοϊ!. 

Ι, 3, 6. 21. Τλαπ6 51 σεῦθα ἰβία, ἐπὶ χιύρας 
εἴη, βο οϊζανι σαηΐ, οὑτὴ ϑίθρμαπο ροί 5 
ογούι! οτίτη θὰ πηϊὰ5 (6 Π πὶ νΘΥΌ], Υ1Ζ. ἐπὶ- 
χωριάζοι, 8ο]ιοϊα, 65580ϑ. 56« αἰιὰϊη ἀρία 
511 Ὠαΐο ἴοσο γοσορία Ἰδοίϊο, ᾿ρεὰ γϑυ στὴ 
ΤΊΟΧ β56αυδηί τη, εἰ δὲ ἐξίοι πα, οπίοηἸ ἀη- 
ἘΠη6515. Θυϊά δηΐπη ται οὴἱ τη ρὴ5. 6Ο]- 
βοπίδπουχη, (γοῦθα δ ης Βίορ μα 1) «αὰτῃ 
αἱ πὶ ἱρθά, γερίουν 6586, οἱ .}} ρδά, τορίοηο 
εαῖγε, 5101 ορροπδθίιν Ἐπηάδτη οἰ γα 
οοπῆτγτηδηϊ Π|4 ἀπὸ ἀπε Ποία, αδ5 ραυοὶβ 
Ἰη!ου]εο 5 ΒΒ] απ στη Υ ἐπιδημῶν οἱ ἀποδη- 

ἃ Μὴ ἀνήσωσι)]͵ Ἡκπο Πἰπτὶ (ἰαἰηογαγί 

ΝΝοίαπ πὰ ἰατηθη δ5ΐ, ἃ ϑουῦο ἀνίημι ἴου- 
ΤῊ δογὶϑί. 1. ΟΧ - ΥΔΙΥ ΔΙ Οἱ ΡΥ οθρί!5, 
ἀνῆκα, ΠΟ ἰΐοηλ ἀνῆσα ; αἸΔΡΙΌΡίΟοΥ γοὶ 
οὴ ογίο γοοίι5 1ορ 5, μὴ ἀνήσωσι" γοΪ, 
απο τ ΔΊΠ]6τὴ, μὴ ἀνῶσι. 5165 ρϑμ]ὸ Ῥοβὶ 
ΘΠ θοῦ ἀνῇ οατηὶ δοάοτη δΟσαβαίγο ἄσκησιν. 
Ῥυϊὰ5 ογαΐ μηνύσωσι. 

Ὁ Ταῦτα ΖριςαἹ Ἰἰὰ ΓΘροδαίγαι8 ἐκ ΜΙ ο 
ΒοΙ]. Ὑυϊρὸ, ταῦτα ἄριξοι. ἸΝΟΒίΓα» ΟΠλΘἢ- 
ἀαίϊοηὶ ἰἄνοπέ Τιουπποίαν5 οἱ. ῬΉΠΠΘΙρτι5, 
4ἱ νουίαηΐ, ἡρο 6886. ορ!πια. Τὰ Θοάρῃη 
πη οχαγοίο δ χθιηρ]ατὶ ρῬαυίον δὸ οὐϊ- 
(ἸοΠ6 «Π]. ὕτὸ ἐμμένοιεν, 406 5[Δ{1Π| Βοαι1- 

[ῸΓ, ΙοσῖταΓ συμμένοιεν 
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ὁπόσοι ἐσιχωίριοι ἡσῶν, κωὶ ἀξιοχρεώτατοι αὐτῷ ἐδόχϑν κοινω- 
νοἱ εἶνω! χωὶ πόνων χωὶ ἀγαθῶν. ᾿Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε 
φοιάδε" 

“Ἄνδρες Φίλοι χωὶ σύμμωχοι, τοῖς μὲν Θεοῖς μεγίξη χαί- 
“ ρις, ὅτι ἔδοσων ἡμῖν τυχεῖν ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. Νῦν 
“ μὲν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν κωὶ ἀγαθὴν, " καὶ οἵτινες 
“ φαύτην ἐργαζόμενοι ρέψεσιν ἡμᾶς" ἔχομεν δὲ καὶ οἰκίας, 
“ χαὶ ἐν ταύτωις κωτασχευάς. Καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦ- 
“φὰ νομισάτω ἀλλότριω ἔχειν" νόμος γὼρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις 
“ ἀϊδιός ἐςιν, ὅταν πολεμόντων πόλις ὥλω, τῶν ἑλόντων εἶναι 
“ χαὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῆ πόλει καὶ τὼ χρήμωτα. Οὔκεν 
“ ἀδικίῳ γε ἕξετε ὅ,τι ἂν ἔχοιτε, ἀλλὰ φιλανθρωπίῳ ἐκ ἀφαι- 
“ἐ ρήσεσθε ἤν τι ἐῶτε ἔχειν αὐτός. Τὸ μέντοι ἐκ τῦδε ὅτως 
ν" ἐγὼ γιγνώσκω, ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεθα ἐπὶ ῥᾳδιεργίαν καὶ τὴν 
“σῶν κωχῶν ἀνθρώπων ἡδυπάθειων, (οἱ νομίζϑσι τὸ μὲν πονεῖν 
“ ἀθλιώτατον, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν ἡδυπάθειαν) τωχὺ ἡμᾶς 
“ φημὶ ὀλίγα ἀξίος ἡμῖν αὐτοῖς ἔσεσθωι, κωὶ τωχὺ πάντων τῶν 
“ ἀγαθῶν ςερήσεσθαι. Οὐ γάρ τοι τὸ ἀγωθὰὲς ἄνδρας γενέσ- 
(εθαι, τῦτο ὠρχεῖ ὥςτε καὶ διατελεῖν ὄντως ἀγαθὰς, ἣν μή τις 
“ αὐτῷ διὼ τέλος ἐπιμελῆτω! ἀλλὼ ὥςπερ καὶ αἱ ἄλλαι 
“φέχνοωι ἀμεληθεῖσαι μείονος ὄξιαι γίγνοντοωι, χωὶ τὼ σώμα- 

ἀυπ 6ββοῖ, αυΐαιιθ ν᾽ θγοηΐαῦ ἱπηρυῖμῖβ. Ἰἀοπθὶ, οἰ δὴν ἰὴ ἰδ θογαμι αιιὰπι 
σοπηοάογιτη βοοϊοίαϊθπη Δαπ ογθητασ, ὮΠΡῚ σοηνθηϊββθηῖ, οὐ ἸΟΠΘ ΠῚ 
ΟἸϑηιοα! ΠαΡΪ : 

“Μαχίμηδμι αἀἰ5 σγαίαμη παθθιμιβ, αυ ἃ δα ΠΟΪ5 δαὶρίβοὶ σοποθββθυὶηΐ, 
“ἐ αϊθὰβ ΓΙ ΓΑ ΠΛῸΣ ΠῸ5 6556 αἀἰσηοβ. 5ῖ θηὶπὶ ἰαπὴ ηοδίγα ἴῃ Ροϊδϑίαϊο 
(ἐ βοίαμχ δι θ]υπ ἃ [Ὀγ]6,. πος ἀδβαηΐ, αἱ ἤος σοθπο Πο5 αἰδηΐ: βιιηΐ 
“ ρα) ΠΟΡΪ5 ἐοάθ5, δὲ δὲ φυϊάθηι ἰπβίσιιοιςθ. Νθο δβὲ σὰν αυϊβασδη) νϑε- 

ο“ἐ τρῆπη Πδθο Ροββί άθη5, αἰϊθηα 56 ροβϑίἀθυθ Ὄχι βεπηθι : οϑὲ ϑηΐηι. ἐἑδίθγηα ἰθχ 
ΚΓ ἸΏΓΟΥ ΟΠΠ65. ΠοΙΏΪη65, σαρίᾷ δου ἀγθ6. 4} θο πὶ αἰλὲ8 ἰαοσϊυηΐ, ἐπὶ 
ἐς ρρύΡοῦὰ ΠΠΠοσπὶ απ] δυηΐ ἢ ἀσθο, συὰμπι [Οὐ η85. ἴῃ δοσιίπὶ Ροϊοβίαιθηι 
“ἐ γϑηΐγα, αὶ ἀγΡθὴλ οαρίαηΐ. ΕΔΗ ΟΌΤΡΩΙ Ιἢ] πϑὲδ ΠῸΠ ῬΟΒΒΙ ἀΘ Ὀ115, αι 
ἐκ ἔθ 6 [15 : 566 δὶ αυϊὰ Ποβίθβ γϑίϊηθγο θυ τη βϑυῖεῖβ, (ἃ φμοίιο αυδὰ ποι ἃΡ- 
“ς 50] 6 1015, οἰ θη θη 1:6 νϑβίγϑο Δοσθρίι γοίουστο ἀθθοθαης, αοά νοχὸ εἱ]- 
“ἐῃρί δά 11. αιιὸ ρθη ἀθησθ 05 δυιηΐ, ἢεθο τῖθα βϑηϊθητη ϑϑῖ, δῖ ἀθῆθο- 
“( τὰ δα «ἰδ ἀἴατα οἱ νἱταπὶ Ἰσῃανογιη ποηίπμηι νοϊπρίατίαηγ, (ἀμ Ἰαϊο- 
“ἐ γϑγὴ ὈΓῸ Γ6 τἰβογυϊτηᾷ, νἰζαηι ἸαοΥ 5 Θχροσίθαι ριῸ νοϊιρίατὰ ἀπσιπι) οἰτὸ 
( ἢο5 θαυ] »}5. 1ρ515 ἃἷο ραγιπι ὉΠ|65 [αΐαγοβ, δἀθόψιθ Ὀοηδ ἰϑθο απ ΐ- 
(ἐ ψρῦβὰ οἰζὸ Νϑῆμο δηΐπὶ Ὑἶγοβ ἴογίθβ ἔαϊββθ βαΠος δα Ποο; οἱ 
ἐς [γε ρου πιδηθαηϊ, ἢΪδὶ αυῖς ἀβδι ἀπὸ αἰ Πρ οη απ, αὐ (115. δἰῖ, δά θα ς 
ἐξ βρᾷ υἱ ἁτίος. Θἴϊϑτη ]ΠἸτο, Ὁ πορθοίω βἰηΐ, τὶ ὼβ ϑοβεπιδηῖογ, οἱ τ ἴρδἃ 

᾿ - ΄ - - 8 » 

8. Καὶ οἵτινες. δι ὃ, 106 σοΠϑεΡ ΘΓ ΙΟὨΪ8 πη αὐα ΟΠ νἱὰδ σὐι858 ΒΡ γα που 8 Ρ'. 387. 
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“φρ γε αὐτὼ εὖ ἔχοντω, ὁπότων τις αὐτὼ ἀνῇ ἐπὶ ῥᾳδιθργίωαν, 
“πονήρως πάλιν ἔχει ὅτω χαὶ ἡ σωφροσύνη χαὶ ἡ ἐγκράτειω 
Ν᾽ χαὶ ἣ ἀλκὴ, ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, ἐκ τότο εἰς 

᾿ τὴν πονηρίων πάλιν τρέπετωι. Οὔχον δεῖ μέλλειν, δ᾽ ἐπὶ τὸ 
“ξ αὐκτίχω ἡδὺ προϊένωι! αὑτός. " Μέγα μὲν γὼρ, οἴμαι, ἔργον 
“ χαὶ τὸ ἀρχὴν κωταπρἄξωι, πολὺ δ᾽ ἔτι μεῖζον, τὸ λαξζόντα 
“ διωσώσασθαι. Τὸ μὲν γὼρ λαξεῖν, πολλάκις τῷ τόλμαν 
“μόνον παρασχομένῳ ἐγένετο" τὸ δὲ λωξόντω κατέχειν, ἐχέτι 
“ἰσῦτο ἄνευ " σωφροσύνης, 6δ᾽ ἄνευ ἐγχρατείας, δ᾽ ἄνευ πολλῆς 
“ ἐπιμελείας γίγνετωι. Α χρὴ γιγνώσχοντας, νῦν πολὺ μᾶλ- 
“λον ἀσχεῖν τὴν ὠρετὴν ἢ Ὡρὶν τάδε τἀγωθὼ κτήσασθαι" εὖ εἰ- 
“ δότας ὅτι “ὅταν πλεῖςά τις ἔχη, τότε πλεῖςοι χαὶ φθονῶσι 

οἰ χαὶ ἐπιξελεύθσι καὶ πολέμιοι γίγνονται, ἄλλως τε καν παρ’ 
“ ἀχόντων τά τε χτήμωτα καὶ τὴν ϑεραπείων, ὥςπερ ἡμεῖς, ἔχη. 
“ Τὲς μὲν ἂν ϑεὸς οἴεσθω, χρὴ σὺν ἡμῖν ἔσεσθαι" ὁὶ γὰρ ἐπιξ8- 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ζ'. 

ἐἐ φογροτὰ θοηδ δαἀίοοία, οὐὴλ ἴῃ ἀσβιαἸατὰ βοϊνδηΐαν, τηα]ὸ 58 γυγβὰμ Π8- 
ἐΕ Ῥεγθ ἱποιρίπηΐ : 55 εὐ ργιἀθηΐα, οἱ σοῃεποηίϊα, οἱ ἰογίαἋο, οὐχ αυὶς 
“ἐξ ρχϑγοϊ δ! οηθπι Πογιμη ΓΘηλἰ, Ἔχῖπ δ τυγϑὺβ δα ἐμ ρΥΟὈΙαΐθιη ἀοθοίμηϊ. 
“ Νοι Ἰρίταγ ρον Ἰπογέϊαηι οοϑβαπάιϊπ) ποὐϊδ, ἢθο ἴῃ 14, φιοά ἰη ργβθημᾶ 
“βυᾶνθ δβί ρῥγουιθηάστη. ὀπρΡῈ. τπᾶσπαπι δαϊ!άθηι ] χὰ 6556. δἱ- 
“( ΒΕΓΟΥ, ἱπιρουῖαπῃ ΡαγΆΓΘ, 566] τμ τὸ πὰ }5, 1ἃ αιοα 515 δαθρίμϑ, ΘΟ βουν ΓΟ. 
“ς Νὴ δα !ρίβοὶ βεθορὸ οὔαπι 1} οοητισις 4} διἀαοίαπη ἀυπίαχας Δἀ!θογεῖ : 
“ ρρὰ τϑίπογα ααοᾷ δαάδρίι5 515, 11 ὩΘῺ πὴ 51η6 ργἀθηςᾷ, πθο βῖη6 σοηζ!- 
“ἐ ῃρη[[ᾶἃ, ἢθς 5ϊη6 πγυϊίο βιιάϊο ἤοθγὶ 50161. ὗἍδυ6 οὐτὰ ᾿ῃ 0] Πράηγαβ, πα] ὸ 
ἐς Ἰλτη τη ρ]5 νἸγίθ 6} ΘΧΘΥΌΘΓΘ ἀθθΘηλ5, ααὰπι ἀηϊθὰ, θΟἢ5. ἢϊσοθ πθοάιιη 
“ Ῥαχεδ ; ἢος οἴϊδπι Ὠοδ 15 σορηϊΐο; (τ Ῥ] ΓΙ ΠΠΟ5 οἱ Ἰηνίαθγο, οἱ Ἰη51 180], οἵ 
“ἐ μοβίθϑ ἤϑυϊ, οὔτ ρἱυγίθηα (15 ρΟβϑι δῖ : Ὀγεθϑουτ 81 80 ᾿ῃν 15 οἵ Ορο5 
“ρὲ ορβθαυΐατη, ΄υοά ΠΟΡ5 δὶ νοηλ, μαῦῦθαῖ. [2605 αυϊάθημ σου ποθ ]5- 
“ς ρα [αι ΓῸ5. οχ βεπϑ πάη Θϑὲ ἢ ΠῸἢ ΘΠΐαὶ ᾿Π51 115. Ὁ81 ἤδος ἢ] αϑιὸ μο5851- 

(ὑκδηνδ ἡ)68ὲ ἐϊ26; ᾿ῆσ ογλὲ αγἐδβ οριϑ8. ἃ Μέγα μὲν γὰρ, οἶμαι, ὅ...ὺ Ῥγοῦυς Αὰ- 
᾿ Θνι!ά. 110. 2. ἐδ αγίε «ἤηι. ν. 138. οἱ 86ᾳ. σασϑ05 :; ᾿Ακύσας ὅτι ᾿Αλέξανδρος δύο καὶ, τριάκον- 

τα γεγονὼς ἔτη κατες ραμμένος τὰ πλεῖςα, διηπόρει 
τί ποιήσει τὸν λοιπὸν χρόνον, ἐθαύμαζεν εἰ μὴ 

μεῖζον ᾿Αλέξανδρος ἔργον ἡγεῖτο τῇ κτήσασθαι 
μεγάλην ἡγεμονίαν, τὸ διατάξαι τὴν ὑπάρχησαν. 

Ὀ Σωφροσύνης] Α Τιουμοϊανὶο 4}1|564116 1ῃ- 

ἰογρυθθιι5. γοἀαϊζαν ἐοηιρογανγδῖία, Ιἴρ88 
5.ΓΘΡθληο ΡῬοι[ὰ8 αὐδου!δηάαπι σΘΏβοο ; 

Ῥιμιίαγοῖι. ἀροίμαρς. Ρ. 207. ΕΠ Σίονιμ 110. 
2, ς. 17. Ῥίιι5 ο8,, παι, ῥγουϊηοίαηι γοίηνο- 
τε, φυῶπι ζαζετε. Οατὰ ααϊθι5 σοποϊπαηϊ 
Ῥοδίο: 

ποτα. Ῥω ἐ8 βεγυά586 γερεγίιιη, 
απμᾶηι πιμθϑῖ58ε πουτη. ------- 

ΟἸασάϊ, ἴῃ ῥχῖ. σοηβ, ϑιεὶ, ἐ ον, 320, οἵ 
966. 

Μὲς ἨΜΟΥ εδὶ υὐοΐνια, σιὰῶην ἡυΨΥ ΥῸ 
ῃαγία ἐπιονὶ 

40] σωφροσύνην Ὠϊο, ταῦ βϑιργα Ῥαυ]ὸ, ργινάρη- 
ἐΐαγ, 6886. δἰ αγου : ̓ γφβογίπλ οἂπὶ 
Ρτϑοσάαδϊ αὐἀαοῖα; αἴααθ ἤθοο νϑ]αΐ μοι 
η  ΠΘ βίη ἸηΐΘΥ 86 οοϊηχϊηἰαηΐαγ : οοηϊγὰ 
γογὸ, Ροϑί σωφροσύνην, 81 ἐδηιρεγανιλαλην 51};- 
πἰβοοί, μα ποορϑϑανία 56ἀ βυρογνδοαηθα 
Ρο 5 δὐ]θοίίο ῆἔρῥ"ι 

ὁ Ὅταν πλεῖφ τις, ὅς6.1 Βορμποοϊέαμι: 
«ἤ]αο. γ. 157. 

ἸΙρὸς γὰρ τὸν ἔγονθ᾽ ὃ φῆἥόνος ἕοπει. 
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«χεύσαντες ἀδίχως ταῦτο, ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἐπιξ ϑλευθέντες ἔτι- 
“« μωρησάμεθο. 'Τὸ μέντοι! μετὼ τῦτο χράτιςον, ἡμῖν αὐτοῖς 
“ς παρασχευαςέον' τῦτο δέ ἐςξι, τὸ βελτίονας ὄντως τῶν ἀρχο- 
“ μένων, ἄρχειν ἀξιθν. Θάλτος μὲν ὃν χαὶ ψύχεος, καὶ σί- 
«σων χαὶ ποτῶν, χωὶ πόνων καὶ ὕπνο ἀνάγκη καὶ τοῖς δόλοις 

᾿“ἐ μεταδιδόνο!" μεταδιδόντας γε μέντοι πειρᾶσθαι δεῖ ἐν τότοις 
“ σρῶτον βελτίονως αὐτῶν Φωΐνεσθοω!. "ἸΙολεμικῇς δ᾽ ἐπιςή- 
“μῆς χαὶ μελέτης παντάπασιν ὁ μεταδοτέον τότοις, ὅς τινας 

“ ἐργάτας τε ἡμετέρος χκωὶ δασμοφόρες βελόμεθα κτήσασθαι. 
« ἄλλ᾽ αὐτὸς δεῖ τότοις τοῖς ἀσχήμοωσι πλεονεχτεῖν, γιγνώσχον- 
“ας ὅτι ἐλευθερίας ταῦτα ὄὕργωνω καὶ εὐδοιμονίοις οἱ ϑεοι 
“ἐ τοῖς ἀνθρώποις ἀπέδειξαν" καὶ ὥςπερ γε ἐκείνες τὸ ὅπλω ἀφη- 
“ ρήμεθα, ὕτως ἡμᾶς αὐτὸς δεῖ μὴ τῶν ὅπλων ποτ᾽ ἐρήμος γίγ- 
“ἐγεσθαι" εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ ἐγγυτάτω τῶν ὅτήλων σι, τό- 
“κοῖς χαὶ οἰχειότατά ἐςιν ἃ ἂν βόλωντωι. ἘΠ δέ τις τοιαῦτο 
«( ἐγγοεῖταωι, τί δῆτω ἡμῖν ὄφελος χωταπρᾶξαι ἃ ἐπεθυμᾶμεν. 
“εἰ ἔτι δεήσει χοιρτερεῖν καὶ πεινῶντως χωὶ διψῶντως καὶ ἐπι- 

᾿ς μελομένος χκωὶ πονῶντας  ᾿Ἐὐχεῖνο δεῖ χωταμωθεῖν, ὅτι τοσότῳ 
“ἔτἀγαθὰ μᾶλλον εὐφραίνει, ὅσῳ ἂν μᾶλλον Ὡροπονήσας τις 

“ἐπ᾽ αὐτὼ ἀπίοι (ὃ οἱ γὼρ πόνοι ὄψον τοῖς ἀγαθοῖς) ἄνευ δὲ 

« ἄρπιαβ, 564 ᾿π51 115 ρϑί ϊ ΡΟ Πδ5 δα ρβίμηιβ, υοά νογὸ βοουπ πὶ ἰὸς 
ἐς ρρεπηαπι 658,, ἂ ΠΟὈῚ5 ᾿Ρ515. ῬΆΓΑΤῚ ἀθθοὲ : οβί δαΐθηι "Πα, υἱ 115, 40] πο- 

(ς Β15 5] οἱ! βαηΐ, ᾿ρ51 τη ΘΓ 5, ΠΡ ΟΥΪΟ ὯΟ5 αἾΘΠΟΒ ἐοϑιηθιηβ. (ὐἱοτὶς 
« ΄υϊάοπι οογὼ οἱ ἤἸσουϊβ, οἵ οἰ θογιτη, οἱ ροίίιβ, δῖ Ἰαθογη,, δὲ βουηηὶ ραΐ- 
(ἐ 6 Π} 56 ΓΨῚΒ. οἰ) σου 6 6] ΠΘΟΘ556. δβὲ ; 566 ᾿ὰ τἄγηθη ἔθ ᾿0515 ἱπϑροσγι τι 
“05 οροτίοι, αὐ ἐἰθοϊαγαγο 05. ἴῃ ἢΠΪ5 ΡΥ τ ᾿Γεδβία ΠΕ ΙΟΓῸ5. οἷβ ΘΟΠΟΙΗΌΓ. 
“ΜᾺ Υ15 νογὸ βοϊθηϊὶε δίαιιθ ΘΧ ΓΟ Τα ἸΟἢ]5 οὐηΐηο ΠΙΠῚ σὰπὶ [15 ΟΠ ΠΝ ]-- 
( ρᾳῃάμτῃ 6β8ΐ, 4105 πα θογθ νο  απλι8, υὐ ΟΡ ΘΒ 5815 πο ῖβ ἱπβουνίδηΐ δὲ {Ὑἴθι:- 
“( (πὶ ροπάδηϊ ; βε ἢ ΘΧθυΟΠ}15 ΠῸΒ ΒΌΡΟΥΙΟΤΟΒ 5115 6556 ἀθΌθμλι5, αἴας 
(( αβἠρὸ 561γθ, ἄθοβ Ὠοιηϊηϊθι5 θθο ᾿πϑιίσιπηθηΐα ΠΠθογία 5. δὲ (ὉΠ οἰ ταὶ δ ΘΧ᾿]- 
(θυ ῖββε : οἵ υθυηα πιο πη ἀΥπλα 5115 δ θη τη 15, ἰϊὰ ΠῸ5. ἴρ505 ΠΟΠΟΌΔΗΣ 
“6 80 ΔΥΠῚΪ5 ἀοϑβίιξ οροτίοὶ : ἰάσιθ μ᾽αθθὸ Βαῦθγο ρουβαδβαῃιν, 115 οημεῖα, 
“ φιιδοοιηαι νϑ] ΐ, Ὠγαχὶ πιὸ ργοργὶα 6586, (αἱ φαὰπι ρΓοχὶ πιὸ ἃ ἈΓΏ)15 Δ βίηϊ. 
“ἐ ιιοὰ 8ὶ α15 Βυ} πβηηοα! αι δὴι σορὶταῖ, αυϊὰ ἜΥρῸ σομθπιοῖϊ ΠΟ ῖ5, ααοα οἃ. 
“6 δ σ᾽ Θ θα Πλ5, ᾿ ΘΓ ΘΟ ΘΥ Γ115, 51 ψεζείθηι αὐπιις ἤΘΟΘ556 δυϊξ ΠΏ ΘΠ}, 5 {{ππ, 

οκ ρυγα5, ἸΔΌΟΓΘΒ (οἴθγαγο ἢ ΝΙ μηϊγυτη πο. σορῃοϑβοὶ ορογίοθί, απὸ ρ] 5 δα ἴδετε 
“ἐ Ἰετϊεε θομᾶ, αἰιληϊὸ τα] τὶ ἃ θοτο ργεθοθάθηΐο δά δὰ ρογνθηϊαΐαγ : (Τὰ ογῈ5 
“ἐ ρῃΐπη [ΟΥίθιι5. νἱνγ 5 ΟὈΒοηὶ ἴοσοὸ 511) αἱ ΔΡΒαὰθ δὸ, αἵ δ] Ταὶς ᾿ηᾶϊρδαΐ 

δὴ 
᾿ς, ὅχ 6.1] Οὐ Βα Εὶὶ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν πλέον πεδέρχεται. 
4 δὶ} αἀδρίι, ΝΘ). ζ΄. νυ. 109 

ἃ Πολεμικῆς 
οϑὲ νἱοίουβ σα 
Ῥγυαθηϊϑιβίτηὶ. ἴδε Ροϊγαν. 110. 7. ὃ. κροτ ς ΙΝ ἐάν ἘΝ ᾿ ἢ 
4, εἱ Φὶοπῃ8. “Παϊ. Απιᾳ. ον. 1. 7. ΟἿ τϑακτνον» μι μά ἰδεῖ κάπρον 
0. ϑ. πόνῳ δ᾽ ἅμα τέρψις ὀπηδεῖ. 

Ὁ Οἱ γὰρ πόνοι, ὅςο.1ὺ ας Ῥιηάαγιοιιηι Κυνηγ. α΄. -" 54, 
ΜΠ τοίου ροίοϑβί: ὙἹάδ εἰς 10. 1. Ὁ. 47. βὲ φαδ5 101 μοίδυτταις, 
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ἐε σῇ δεόμενον τυγχώνειν τινὸς, ἐδὲν ὅτω πολυτελῶς παραῦ- 
“ χευασθείη ἂν, ὥςθ᾽ ἡδὺ εἶνωι. ἘΠ δὲ ὧν μὲν μάλιςα ἄνθρωποι 
“ ἐπιθυμῶσιν, ὁ δαίμων ἡμῖν ταῦτω συμπαρεσχεύαχεν, ὡς δ᾽ 
“ ἂν ἥδιςω ταῦτω Φαίνοιτο, αὐτός τις αὑτῷ ταῦτα, παρασκευά- 
“σει, ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ τοσότῳ πλεονεχτήσει τῶν ἐνδεεςέρων βίο, 
“ὅσῳ πεινήσας τῶν ἡδίξων σίτων τεύξεται, χωὶ διψήσας τῶν 
“ ἡδίξων ποτῶν ἀπολαύσεται, χαὶ δεηθεὶς ἀναπαύσεως, ἥδιςον 
“ ἀναπαύσεται. ὯὩν ἕνεχα φημὶ χρῆναι νῦν ἐπιταθῆναι ἡμᾶς 
“ εἰς ἀνδρωγαθίων, ὅπως τῶν τε ἀγοωθῶν ἣ ἄριςον χωὶ ἥδιςον 
“ ἀπολαύσωμεν, χαὶ ὅπως τῇ πάντων χαλεπωτάτε ἄπειροι 
“ἐ γενώμεθα. Οὐ γὼρ τὸ μὴ λαξεῖν τὰ ἀγαθὰ ὅτω χαλεῦὸν. 
“ ὥςπερ τὸ λαξόντα ςερηθῆνωι, λυπηρόν. Ἐννοήσατε δὲ χα: 
“ἐ χεῖνο, τίνω ρόφασιν ἔχοντες ἂν προειλόμεθα κακίονες, ἢ 
“πρόσθεν, γενέσθοι. ἹἸΠότερον ὅτι ἄρχομεν ; ̓ Αλλ᾽ ὁ δήπο τὸν 
“ ἄρχοντω τῶν ἀρχομένων πονηρότερον προςήχει εἶνωι. ᾿Αλλ᾽ 
“ὅτι εὐδωιμονέςεροι δοχῦμεν νῦν ἢ πρότερον εἶναι: "Ἔπειτα τῇ 
“ εὐδαιμονίᾳ φήσει τὶς τὴν κακίων " ἐπιπρέπειν; ᾿Αλλ᾽ ὅτι ἐπεὶ 
“ χεχτήμεθω δόλες, τότες χολάσομεν, ἢν πονηροὶ ὦσι; Καὶ τί 
“ σροςήχει αὐτὸν ὄντα πονηρὸν πονηρίας ἕνεκα ἢ βλακείως ἄλ- 
ἐἐλος χολάξειν  ᾽᾿Ἐμνοεῖτε δ᾽ ἔτι χωὶ τῶτο, ὅτι τρέφειν μὲν πα- 

“ ὯΝ απο σοπβθαυϊίαν, Ὠ1Π1] ταπὶ ϑιπιρίμοβθ ρᾶγαυὶ ροββιῖ, αὐ βάν 5816. 
“ υδὰά 51 ἴῃ 115 ΘΟΙρΑΓΔΠαΪ5 αι πηᾶχιμη ὃ ΠΟμλΪη65 δχροίμηϊ, Πα ΠΘ ἢ ὩΟΒ 
“ἐ Δα]αν, εἴ υἱ οαάθηη φιᾶπηι βιιαν ββιπηα ν]ἀθαπίαγ, ᾿ρ856. 5101 δα ρᾶγᾶνο- 
“γι, δαπθ νὶν (4}15 ἐπ ἄος το! ουὶ οὐὶς οοπαϊίοπο, φαὰπι αἰδὲ ααϊθυβ πιϊηὰξ. 
«( φῃρροίυηϊ δα νἹεΐαμ πθοθϑβασῖα, ασυοα Θβυ ΓΘ ης. σαν 55:15 ΟἸθ15 νϑϑοθίαν τε 3 

“ἐ ρῇ 5116 Π5 βυδνββίηο ροίι ἐγ αϑίυγ, οἱ γοααϊθίιβ Ἔρθη8, ϑιν βϑιπηθ αυϊοϑορί. 
“ Θιιαρτορίεν δῳμέεηι σθηβθὸ ἀθῦθγθ Ἰὰπη πῸ8 σοηίΐθης5. ν]γ 015. θΟΠΟΙΔΠᾺ 
«( γίγογιιη οοϊο ἤπηρὶ, αἱ θοηἷ5 αμὰπη οριϊπηὸ σαν ββιπηέαιθ {τιιϑηγι, οἵ 
“ φορά οἴηηίαμ οϑΐ ργὰν ἰϑβ: πα ΟῚ ΘΧΡΟ Ια μγ, Νδο θηΐϊπὶ απ »ΤᾶνΘ ὧὉ 
“ πιοϊοδέμηι 6581, Ὀοηὰ πο Δα! ρί5οὶ, φυὰμπι Δοθιθαμ, 4186 515 δα θρίμβ, δῃη]- 
“(τρτρ, (υΐη ἢος οἰΐατη σοηβι ἀθγθίὶβ ψϑ πὰ, αυϑπὴ Δα ΐδγγα οδυιβᾶϊη ροββι πηι. 
“Ξ φὰχ ἤπης Ροίὰβ νἱΐαπι ᾿Ἰρῃανίογοιη βθοίθηηαν, ααὰτη ἃηίθθαθ. Αἢ ρῖορ- 
“ἐ τργρὰ ᾳυδα οἰπὶ πη ρουῖο βιπηὰβ ἢ Αἱ σου ἤθη σοηνθηϊΐ, Θαπ, 4111 οὐ ἱπη- 
“ἐ ροεῖο βἰζ, βι ] οι β 1 ρϑ)ογθιι 6556. Αἢ ηὐδά 6586. πὶ {6]]οἱοΥ 5. ν]- 
“ ἀδαγηυγ, αυὰτῃ ργϊά5 ἢ ΕἸ ἰΟγίαπεθ ργόβρογῷ αἰσοί 8}161}15 Ἰρτιανίδμ ἄθοθγε ἢ 
“Απἢ ἀυΐα βεῦνοβ δάδρίϊ ἤπης ΠαὈδιηι5, ἴῃ 605 Δηἰπηδ ἀν ΘΙΏ118, 51 Πιθυϊηῖ 
“( παρτοῦὶ ἢ Αἱ αο ρδείο σοηνθηϊΐ, δἰιπ, αἱ 511: ἰρβαπιθὲ ἱπιριοθιι5, 41105 
“ πηρτο 15 αὐ! βοοογάϊτ σαυθᾷ ρ]οοίοτο ἢ Ῥγίογθὰ σορί(οι 5 να] τη, ἰα- 

π 

8. Ἐπιπρέπειν] ὃ οργηὸ Ἰορὶί ΟΜ ωγοίιιβ : υἱένιηι [οἰλοϊξαΐοην ἀδοονα, Τὴ γυϊκαίίῳ δυΐοτα 
αὐᾶὴ οιμοηδείίςοποιη οοπῆγπιαι Ῥλῆι-ὀ ὀ ἸὈγῖ5. 8οΥ ἸὈΙΓᾺΥ ἐπιτρέπει ᾿ 
οί, ἸοσυτΩ α'ο γοτγίθη5: ἑάρὺ ἀϊοοί αἰϊιιῖς 

Ψ 
“: 
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“ ρεσχευάσμεθω πολλὸς καὶ τῶν ἡμετέρων οἴκων φύλωκχοας καὶ 
“φῶν σωμάτων᾽ αἰσχρὸν δὲ πῶς ἐκ ἂν εἴη. " εἰ δὴ ἄλλϑς μὲν 
“ δορυφόρες τῆς σωτηρίας οἰησόμεθο, χρῆνωι τυγχάνειν, πσον 
«ς Ἅ - 9 - ν ,7ὔ ν δ Ξ - 4 

: δὲ ἡμῖν αὐτοῖς ὃ δορυφορήσομεν; Καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι! 
“ ὅτι ἐκ ἔςιν ἄλλη φυλωκὴ τοιαύτη, οἵω αὐτὸν τινὼ χκολὸν χο- 
« 2} ξεν α ᾿ς τῶν - ὅδ, «ον. .Δ,. 2 .} 
" γαθὸν ὑπάρχειν τῦτο γὼς δεῖ συμπαρομαρτεῖν" τῷ ὃ ἀρετῆς 
ἐρήμῳ οὐδὲ ἄλλο κωλῶς ἔχειν ἐδὲν προςήχει. ΤΙ ἐν φημι χρῆ- 

»- - " - ’ 

ἐ γα! ποιεῖν, χωὶ τ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν; κωὶ τ τὴν μελέτην ὅο!- 
- “ “-ς ᾽ 9 , δ΄" "ἢ 

“ εσθαι. Οὐδὲν κωινὸν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ" ἀλλ΄ ὥςπερ ἐν Πέρσαις ἐπὶ 
- 7 ( “ “- “ - 

«ἐ σοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διώγϑσιν; "ὅτω καὶ ἡμᾶς φημὶ χρῆνα, 
« ἐγθάδε ὄντας τὸς ὁμοτίμϑς " πάντας, ἅπερ καὶ ἐχεῖ ἐπιτηδεύειν, 
“ χαὶ ὑμᾶς γε ἐμὲ ὁρῶντως κατανοεῖν παρόντως, εἰ ἐπιμελόύ- 
“ἐ μενος ὧν δεῖ διάξω" ἐγώ τε ὑμᾶς κατανοῶν ϑεάσομοι; καὶ ὃς ἂν 
“ ὁρῶ τὼ κωλὼ καὶ τὼ ἀγαθὰ ἐπιτηδεύοντοως, τότος τιμήσω. 
“ Καὶ τὸς παῖδας δὲς οἱ ἂν ἡμῖν γίγνωνται, ἐνθάδε ἃ παιδεύωμεν᾽ 
“ς αὐτοὶ γὼρ βελτίονες ἐσόμεθα, βελόμενοι τοῖς παισὶν ὡς βέλ.- 

(( φ(Ἰτυ 1556 ὯῸ5 ΤῊ] 05 Δ] 6γ6, ἰ4πὶ φοαϊαπι Ὠοδίγδγιμ, απ σΟΟΥΡΟΓΙΠι οἰδίό- 
«( (65 : αἵ φυοιηοάο ἰὰγρα ἤοη ἔπουϊΐ, ΠῸ5 8|105 58 1015 γιοϑέγε 58:6 165 ρᾶ- 
(( γαᾷηάοβ ΠΟΌΪΒ ΘΧΙβ ΠΊΆΓΘ, ᾿ρ505 δυο ΠῸ5 ΤΠ ΠΙΠδ ΠΟῸΪ5 6558 58:6 ΠΠθς ἢ 
« Αἰαυὶ οσοτὸ 5βοϊθημάπηι οϑί, ΠΟ 6558 εἰ τὴ αἰϊαπι ἰάθη οὐβίοἀϊδιη, 618 }15 
(ἐ ρὲ ἰδία, 51] 4ι}5 Ῥγόθιπι 56. οἵ μοποβίαμι ρυςοθαΐ : πος θηΐπὶ τππὰ σοιηϊζατὶ 
ἐξ ἤρΟ6586 6ϑῖ : οἱ νϑγὸ, χαυὶ νἱτῖαΐο ἀδϑτυϊτυγ, πος αἰϊαα αφὐἰάαιδηι γθοϊὸ βιιο- 
“ς ρρβάοθγθ οοηνθηϊ. θὗυἱὰ ᾿ριτγ 6588 ἔδοϊθηάτιηνλ αἷο, οἵ ἘΠῚ νἱτγίαἴθιη οχοῦ- 
(ς ρβῃάδῃ, 00] συγᾶτηα ορογάπιψιιο Δα θοπάαιῃ ἢ ΝΙΠ], νἱτῖ, ΠΟΝῚ ὈγοίδυΆ τη : 
«( βρᾷ 5ιοαυΐ 11, 4] ὁμιόφιμιοι Δα ρ6]]αηΐατ, ἴῃ Ῥουβὶᾶ ἀδριηΐ δα ουγῖ85, δὶς δἷο 
«( ψΌὈ]5. Θαθ θιι5 αἰρηϊαῖθ ἀηϊνοβὶβ, ααοίαποί μὶς δά δϑεϊβ, ἰἰβάθπι βέπαϊὶς 
« ρρογᾶπι ἀδπάδμῃ, ααϊθαβ οἱ 1ΠΠ|ὸ ὁσσαραῖ ζαϊβιῖβ ἢ ἃῸ νῸ5 αυϊάθηῃ τη6 ῥγε- 
«ὁ βρηΐ65 ᾿πίιου! ἀθθθι15 οἱ ἃηϊπηδάνθγίογθ, ΠΌμα ἴῃ 115 σα ΓΘ Π 5 Ἀ5β 1115 51Π|, 
“( περ οἰ" αΥὶ ἃ 6 ΠΘΟΘ556 Θϑί : ϑίαιιθ ΘΡῸ υἱοδοίηι ἃ Πϊ πηιιτ δ νουίθηβ νῸ5 
«ἐ ροῃίθηρ θοῦ, οἱ αὰο5 φμΐάθηι ν᾽ ἀθγῸ Ργθ οἰ δυῖβ θὲ ποηθβεῖβ ΓΘ 5 ΟΡ ΓΑΙ 
“ ἄαγθ, ἢο5. Ποπουῖθιβ οἱ ῬΥΦΟ ΠΝ 5. Οὐπαθο. υπηδίίαιι Πρ υϊ, ααὶ ΠΟΡΪ5 
“ ηρβοθηΐαγ, ζδογαζὶέογ Ὠΐο ΠΟΌΪ5 ουτιηΐ ᾿πϑε πιθηαὶ : πᾶ πὶ οἵ ᾿ρ5] ππϑ  Ἰογ65 δυ]- 

ἃ Εἰ δὴ ἄλλυς)] Οἰαδνὶεϊδιι8 ΟΧ 5.15 γϑίπβεὶθ 
ΘΧΘΙΏΡΪαν. δαίοτί εἰ δι᾽ ἄλλυς" φαδηη ΒΘ 6 ἢ- 
ἄο, πϑῃϊνὰ8 τῆς σωτηρίας ὨΟῺ ᾿πηρΘἴΌΓ 
ΟὟ, δορυφόρως, 56 οἰ τυγχάνειν, ᾳφυοά 
ΠΟῚ ῬΓῸ 6886 ΔΟΟΙρ᾿ ιν, βεα ῬΥῸ οοηϑδεριιῖ. 
510 οογίὰ δορυφορήσομεν, αἱὶ τηοητἱΐ ΘίορΠὰ- 
ΠῸΒ, ἱπ ΔΙίοσΟ τπθιηχό 5᾽π6 δα]δοίϊομα 
γνοῃίίαγ. ΜΒ, Βοαάϊ. δὲ οϑοίοσὶ ΠΠΡυὶ Ἰθοίῖο- 
ὨΘπὶ νυ] ραίδτη ργβίαδηίϊ. 

Ὀ Οὕτω καὶ ἡμᾶς) Τιορίζουν οἰ.) ὑμᾶς, ΜΙ|- 

Ὠΐ5. ΟΡΊ ΠΟΥ, φοτηπηοάό, 

ο Πάντας] πὰ ΜΒ, Βοάϊ. οἱ δα ομληδξ. 
Ῥγθῖου ὑηὰπὶ Εοπεδηϑεηι, ἴῃ αὰο Ἰοαὶταν 
πάντα" φαογηοαο ϑ'6Ρ Θἴδηα οι ἔπ 
ἔαϊδθθ ϑαβρίοδίασ. ᾿ 

ἃ Παιδεύωμεν)] Του ποϊανίαηϑ δαϊξϊοηΐο 
Ἰδοξῖο οϑὲ ; φιδη} ΘΙ ΘΡΠΘ:18 οἰΐδυῃ γεΐ. [ἰρ, 
δαοίουνϊαΐα σοηβυμηδίδιη 6558, δίᾳαο δἀθὸ 
γυ τα 8. 1}}18 παιδεύομεν οἱ παιδεύσομεν ῬΓ88- 
Γογθηάδμ) ἃ ἤοϑοὶϊΐ. Ἐϊάθιῃ ρ᾽δοοὶ ἐμϑάδε 
ΟἿΠῚ γίγνωνται ῬΟΙΓ ὰΒ αυὰτη Οὕτη παιδεΐ- 
πεν ἘΠ ΏΘΘΓΘ. ͵ 



δ ἡϑνὼν. μὰ ; “ Ι ἊΨ» 
ὌΝ ᾿ 

- 

ΚΥΡΟΎ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ζ΄. 906 

“ἐφιξῶ παρωδείγμωτω ἡμᾶς αὐτὸς παρέχειν" οἵ τε ποῖδες ἐδ᾽ 
“ ἂν εἰ βόλοιντο ῥῳδίως πονηροὶ γένοιντο, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν 
“ἐ μήτε ὁρῶντες μήτε ὠκόοντες, ἐν δὲ κωλοῖς κὠγοθοῖς ἐπιτηδεύ- 
“ μασι διημερεύοντες.᾽" 

( χγμ5, 5ὶ ΠΠθογῖβ ποβέγἐβ 05 ἴρ5ο5 ἑαηιφιαηι θχϑιαρία ἰοηρὰὸ ορίπια Ἔχ θογα 
ἐς ψοίθιηιβ : οἵ Π|θοσὶ 105]. οεἰϊαπηβὶ ν οἰ πὶ, ποη ἴδοι ὃ αργοθὶ ἐναάθηϊ, αυδη- 
“ὁ ἀο πίμ:!, φυοα ἴὰγρα 511, νεὶ σοηϑρθϑείιγὶ νϑὶ δπαϊτισὶ βυηΐ, 56 ἀ ἴῃ, ὙἹγτ 15 
4 δὲ Βοῃϑβίϊ βίο ἀ165 Ἰοΐοϑ σΟηΒυπηβηΐ.᾽" 



ΞἘΝΟΦΟΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΎ ΠΑΙΔΕΙ͂ΑΣ Η΄. 

ῷ ψερν δι ἐμγσθῃι ὐναρ 

ΚΚΎΡΟΣ μὲν ὃν ὅτως εἶπεν" ἀνέξη δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ Χρυσάντας, 
καὶ εἶπεν ὧδε" ““"᾿Αλλὼὰ πολλάκις μὲν δὴ, ὦ ἄνδρες, χαὶ ἄλ- 
“ἔλοτζε χατενόησο ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς ἐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγα- 
φ δᾶ. Οἵ τε γὼρ πατέρες προνοῦσι τῶν παίδων, ὅπως μή ποτε 
“αὐτὸς τἀγωθὼ ἐπιλείψει, Κῦρός τέ μοι δοχεῖ νῦν συμξε- 
“λεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλις᾽ ἂν εὐδωιμονόᾶντες διατελοῖμεν. 
“ Ὁ δὲ μοι δοχεῖ ἐνδεέςξερον ἢ ὡς ἐχρῆν δηλῶσαι, τῦτο ἐγὼ πειρά- . 
“ἐ σομαι τὸς μὴ εἰδότας διδάξαι. ᾿Εννοήσατε γὰρ δὴ, τίς ἂν 
“Ξ χόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειθομένον ἁλοίη, τίς δ᾽ ἂν φιλία 
“ ὑσὸ μὴ πειθομένων " διαφυλωχθείη.. ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειθόντων 

Ηυ ὈΒΜΟΘῸῈῚ Ογτὰβ ογαίϊοηθ ὑδιι5 δϑί ; ροβὶ θην βυυγοχὶς ΟΠ γυβδηΐαβ. 
αἴχιρ πος τπ060 Ἰοαιαία5 οβί : “Κ ΕΠ αυ ἀθηγ 4115 θεϊαπη ἱπ ΥΘθ15, νἹγ], ἀηἰπιδά- 
ἐξ ψϑυῦζὶ βεβρ ὰβ, 181] ἰπΐου ρυϊποῖρθπὶ δὲ ραΐσγθιη ὈΟΠῸΠΙ ᾿Πΐθγ 556, Ναι οἱ 

“ἐ ραίγεβ ΠὈ 6 5 ργοβρίεἰαηΐ, ὃ ἀπατιᾶπι 605 θοπᾶ ἀεἤοϊαηΐ : οἱ Οὐγτιβ [δ 
ἐἐ  Πὶ ν]ἀδίαγ θὰ ποθ 5 σοηβαϊογο, 46 ααΐθιι5 [δ οἰξαΐθση ρϑυρϑίιδη πηαχἰηλὲ 
“ς σοηΒΘαΠΓΕΓῚ ΒΙΠΊ115. 
“ὁ νἱάρίυγ, ὰ δαυ!άθηι ἰρῃαγοβ Θἀἄοσθθ ΘΟΠΔΒΟΓ, 

υοά διυΐθπην τηϊπιὰβ γα ϊηϊ, ατιὰπι ορογίογοι, ἀθοϊαγᾷββθ 
Οὐορὶταῖθ Θηΐπ,, 4 Δ Πὶ 

ἐς ὩγῸ5 Ποβίϊαπι ἃ 115 σα ΡῚ ροβϑὶΐ, 4] ΠΟ] ηΐ ἱπηρΡΟΥΪΟ ΡΆΓΈΓΟ ὃ 41: ἈΠΉΪΟΟΥΕΠῚ 
“ γιγΐῶῦς σΟΠΒΟΥνΑΥΪ ᾿ΟΒ51} Ὁ 115, 4] ΠΟΙΙηΐ ᾿ΠΊΡΘΥΪΟ ῬΆΓΘΓΘ δ αὶ τα Πα πὶ σοΠ- 

ἃ ᾿Αλλὰ πολλάκις μὲν, ὅς. Προ ὈΟηυ γα 
6886 ρμαΐγίω ραΐγεηι, Δδ᾿; Ποδοηΐ ΟΙΏΠ65. ὅ'ἴο 
ὉΠ͵ 5565 δρι ἃ Ῥοδίδτη 

Λαῶν, οἷσιν ἄνασσι, πατὴρ δ' ὡς ἤπιος ἦεν. 
᾿ Οἀγ5. εἰ ν. 19. 

ἘΠ ἰὴ Οδμαγοπάς Τμθρῖθι5, ἀρ α ϑέοδαιη, 
ῬΧΠΠΟΙΡ6 5. 8101 50] 6 οἱ] Ὀγϑϑιιηΐ, καθάπερ 
τέκνων ἰδίων. Τήδγη Προ 46 56. αὐ βορυθιτη 

ΡΒ, Ῥτογοοδίϊομβ Ἰδοίᾶ, ῥῬτοδίοϊαν Τὰ]- 
15 τοχ, ἀρὰ δὲ Ἡαϊίοαγη. Ἰἰῦ. 4. 
Ἀπίϊᾳ. οι. α. 86. οἱ τῶν πρὸ ἐμοῦ 
βασιλέων ὕτω μέτριος σίᾳ διετέλεσε, τὸ φι- 
λάνθρωπος πᾶσι τοῖς πολίταις, ὡς πατὴρ πρᾷος 
υἱοῖς αὐτῇ χρώμενος : 

Ὁ Διαφυλαχθείη:)] ίοθαιι8, διαρκεσθείη" 
ἀεοϊ πᾶ, ἀπειθῶν ςράτευμα. ϑ6ἃ ποὴ δυάϊ- 
δηάὰβ. οδὲ. Νᾷπι ἃρία βαϊὶβ δϑί νυ βαῖρ 
Ἰδοῖϊο, δὲ ΠΠΡυὶβ, φαοβ υἱάϊ, οταπῖδυ οοηῆτ- 



Ν 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε΄. ᾿3θ7) ὺΦ 

“" σράτευμω νίκης τύχοι; πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῶντο΄ 
“ ἄνθρωποι, ἢ ἐπειδὰν ἄρξωνται ἰδίῳ ἕχαςος περὶ τῆς αὑτῷ σω- 
“ σηρίας βολεύεσθωι ; τί δὲ ἂν ἄλλο ἀγαθὸν τελεσθείη ὑπὸ τῶν 
“ μὴ πειθομένων τοῖς κρείττοσι ; ποῖαι δὲ πόλεις νομίμως ἂν 
“α ρἰχηθεῖεν ; ἢ ποῖοι οἶχοι σωθείησοων , πῶς δ᾽ ἂν νῆες ὅποι δεῖ 
“ ἀφίχοιντο; Ἡμεῖς δὲ ἃ νῦν ἀγαθὼ ἔχομεν, διὼ τί ἄλλο 
“ μῶλλον χκατεπράξωμεν, ἢ διὼ τὸ πείθεσθαι τῷ ἄρχοντι: Διὰ 
“σῦτο γὰρ καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ταχὺ μὲν ὅποι ἔδει παρεγι- 
“ γόμεθο,, ἀθρόοι δὲ τῷ ἄρχοντι; ἑπόμενοι, ἀνυπόφατοι ἥμεν,. 
“ἐφῶν δ᾽ ἐπιτωχθέντων ἐδὲν ἡμιτελὲς χατελείπομεν. ἘΠ τοίνυν 
“Ὁ μέγιστον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν Φαίνεται εἰς τὸ καταπράτ- 
“σειν “σἀγαθὼ, εὖ ἴξε ὅτι αὐτὸ τῦτο χωὶ εἰς τὸ διωσώξ εἰν ἃ 
“ δεῖ μέγιζον ἀγαθόν ἐξι. αὶ πρόσθεν μὲν δὴ " πολλοὶ ἡμῶν 
“ ἦρχον, ἐδενὸς δ᾽ ἤρχομεν᾽ νῦν δὲ χωτεσχεύωσθε ὅτω φάντες οἱ 
“Ξ χωρόντες, ὥςτε ἄρχετε οἱ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. ὝὭΩς- 

“ἐ τιγηδοῖι πη ΘΧΘΓΟἰζιι5 νἹοίουᾶ ΘΟΣΓΙ Ῥοβϑὶῖ ἢ “ΠΟ μΔ ΠῚ Πλ060 [ΔΟΙΠΠὰξ ροϑβίηϊ 
“ς ἴῃ ργς0 1115 Πουηΐπ65 νἱποὶ, ααὰπι ὉΡῚ σΟΘρ υηΐ ΒΘΟΥΒΙΙΠῚ 51 ΠΡῚ}}} 58 {18 ργο- 
“ἐ ῥγδ5 σοηϑ! Πα σαρογα ἢ αυϊά δἰ ΓΘΙ ργοοΙάγϑα ῬΟΥ͂Σ ροββὶΐ 80 115, υ] 56 
«( ροιοτῖθυβ παυὰ ρᾶτοπί ὃ αιιδ8 ἀγθε5 Ἰθρί]πγὸ δα τη] ηἰδίγθηΐαν ἢ ααξδνο ἀο- 
“( γηι5 56ῦναγὶ αιθαηΐ ἢ 400 ρδοίο ἢᾶν85 ϑὸ ρογνθηϊαηΐ, ααὸ ἰθηάπηΐ ἢ Νὸϑ 
“ὁ ἤρϑὲ δὰ σοτηϊποάδ, α186 ΠΠ060 ΠΟΡῚ5 δἀβυηΐ, αυϑπαπι 118. γα πιαρὶβ σοπι- 
“ὁ Ῥαγανίμβ, αυὰπη ρτϊποῖρὶ ρᾶγοπᾶο ἢ Ν πὶ 1ἰὰἃ [δοίη δβί, ἢ σϑ θυ θυ οἱ 
“ἐ ποσία εἰ Ἰηΐογάϊα, ααὸ ογαΐ πθοθβ56, ρου  ΘΠΙΓΘΠΊΠ5 : οἱ ἀαπὶ (οΓ15 ΘΟΡΙ ΙΝ 
“ΡΥ ΠΟΙΡΊ ΘΙ ΒΘ ΌΘΓΘ ΠΟ, ΠΘΠΊΟ υἷῆι δὲ ᾿πηροίαπ) ΠΟβίγ 11 5 ΒΠ ΠΟΘ ΠοίαοΥζ, 
“ἐς ρογαπ ἀθηϊαιθ Π1Π1] βου! ρογίδοϊα πη. ὑϑ] που  πηι5, α188 ποδὲδ Θγαπὶ ᾿ηρε- 
“γαῖα. ἘΕὟΡΟ 51 βᾶγθγο ὈΥΪΠΟΙΡῚ πη χιγη πὶ 6556 ὈΟΠπ τηδη διὸ ρμαϊεῖ, δαὶ 
“ς ροτῃρδγαηπηλ θοπὰ οαΐογα, σου βοϊθη απ) ψΟὉ8 δϑί, δία πὶ ἰδ πος 
“ Βοησπὶ 6556 πη ΧΙ ΠλλΠ) ἃ ΠΟΙ ΒΟΓΥ ΔΗ ΔΤ Θὰ, 4118 ΘΟΉ ΒΟΥ ΟΥ̓ ΠΙΘΟΕ586 68. 
“Ἐπ αηίϑὰ αιϊάθιῃ τ} πο 5. ἱπηρογαθδηΐ, οἷ ΘΙ ΠῸΒ {ΠῚ ΡΘΥΔΓΘΠΊΙΒ 
“ἐπὰπο γ65 ΟΠΊΠΪ.ΠΊ, “ποίαιοί αἀθ5ι15, 515 σοπιρᾶγαῖςα βαηΐ, αἱ ἱπηρογοίῖ5. 8111 
“( ρ]υγῖθ5, 8411] ρϑυσουθι5. 

τηδία: τἰδὶ αυδὰ οἀϊέ, «ΗΔ. τηθη ἀοϑὰ (οί 
διαφυλαχθοίη. 

ἃ Οἰκηθεῖεν ;) 516 6ΟΧ οοη]δοίαγά ΓΟΡΟΠΘἢ- 
ἄστη σοηβαΐμηι5, δἀργοθαηίο ϑίρρηῃδηο ; 
4] Ἰοοὶ βεηΐθηξ δἵὴ Ῥϑϑβίνδιη Ροβ- 
ταίατε νἱάϊε, Πὴς ἀπὸ γοοΘ ραυϊὸ μὸϑδί 
ἴπ τὸ 5: }}}} αὐταν Ἀοπορῃοη, οὐχ (1011 ---- 
πόλις οἰκεῖται. Ῥτϊὰβ ογαΐ οἰκήσειαν. 

Ὁ Μέγιςον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν, ὅς 5,1 Τὰ 
Τετὰ οἸ δοϊ 5 οθοάϊο Ὠζίαγα χηαίγοσα [6 11ο]- 
ἰ, {15 6556 αἰχίε: ; 

Πειθαρχία γάρ ἐςι τῆς εὑπρηξίας 

Μήτηρ,-- 

“Ἑπτὰ ἐπὶ Θηδι γ. 230 

Θαοιηδαπηοάϊιπι ἸρΊτα ΖΘ ΠῚ Θ ΧΙ ΒΕ Π18 115 6556, 

ὁ Τἀγαθὰ, διο.1 ἘλΑΙῸ ρτὸ ομλη65 οὐ, 
Βοά!. τἀγαθὰ, ὕτως εὖ, 6. Αἴ νοχ 
Ῥαηυλί τη ἤθη οοτηραγοῦ ἴῃ οαϊπ!οηθ ΜΠ οη. 
Ὧσο ἴῃ ϑίονψο: ἰἀρόφις 46 οἂ (οἸ]δμαὰ 
ΒίΘρῃδηΟ δἀδοηίοῦ. 

ἃ Πολλοὶ ἡμῶν ἤρχον, ὅτ.) Αἰΐανα Ἰοοίο- 

ΠΟΙᾺ ἴῃ ΘΧΟΙΩΡΙΆΓΙ 5 515 Ἰγ μα Οαὐγίο- 
{πι8; Οἰτηϊτα) 810, ἦρχον μὲν ἀδενός" 
ἤρχοντο δέ" άπ 116 ἴῃ Ἰοοο νογίοη0 8- 
αὐυϊΐαν, οἱ Ῥγοθαΐ Βίορπαηιϑ. ΜῈ αυ]- 
ἄρχῃ ἰδία Ἰϑοίλο 5815 νἱάούαν οἰ ο σἂ Π 5; Π0]Ὸ 
ἰατθι γα] ρταίΐατῃ ἴοσο τηονογο, οὗ ΠΘη] 
αυϊάφαδτη 51} ἴπ δὰ Ὑἱ], οἱ Ὁ οὐ πἶθ.5, 
4π09 Υἱά), {0 γ18 οΟ. ΠΥΤΠΘΓΠΙΓ 

» 



ΞΕΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 
7 " - " 7 “ περ τοίνυν αὐτοὶ ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὑφ᾽ ὑμῖν, ὅτω καὶ αὐ- 

τοὶ πειθώμεθα οἷς ἂν ἡμῖν καθήχοι. Τοσᾶτον δὲ διαφέρειν 
( ἡμᾶς δεῖ τῶν δόλων, ὅσον οἱ μὲν δῦλοι, ἄκοντες τοῖς δεστό- 
“σῶς ὑπηρετῶσιν' ἡμᾶς δὲ, εἴπερ ἀξιᾶμεν ἐλεύθεροι εἶναι, 
“ ἑἐχόντως δεῖ ποιεῖν ὅ,τι πλείςε ἄξιον φαίνεται εἶναι. Ἐὰὺ- 
“ρήσετε δὲ, ἔφη, καὶ ἔνθα ἄνευ μοναρχίας πόλις οἰχεῖται, 
“ἐ σὴν μάλιςα τοῖς ἄρχδσιν ἐθέλοσαν πείθεσθαι, ταύτην ἥχκιζα 
“τῶν πολεμίων ἀνωγχαζομένην. ὑπαχόειν. Παρῶμέν τε ὧν, 
“ ὥςπερ Κῦρος κελεύει, ἐπὶ τόδε τὸ ἀρχεῖον, ἀσχῶμεέν τε δι᾿ ὧν 
“ μάλιςω δυνησόμεθα κωτέχειν ἃ δεῖ, παρέχωμέν τε ἡμᾶς αὐ- 
“φὸς χρῆσθαι Κύρῳ ὅ,τι ἂν δέη. Καὶ τῦτο γὼρ εὖ εἰδένωι 
“ χρὴ, ὅτι ὁὶ μὴ δύνηται Ἰζῦρος εὑρεῖν ὅ,τι αὑτῷ μὲν ἐπ᾿ ἀγαθῶ 
“ χρήσεται, ἡμῖν δὲ δ᾽ ἐπείπερ τά γε αὐτὰ ἡμῖν συμφέρει, καὶ 
“ οἱ αὐτοί εἰσιν ἡμῖν πολέμιοι." 

ἜΕσπεὶ δὲ ταῦτω εἶπε Χρυσάντας, " οὕτω δὴ καὶ ἄλλοι ἀνί- 
σαντο πολλοὶ χωὶ Περσῶν χαὶ τῶν συμμάχων συνερῶντες" χαὶ 
ἔδοξε τὸς ἐντίμες ἀεὶ παρεῖνωι ἐπὶ ϑύρας, καὶ παρέχειν αὑτὸς 

998 ᾿ 

χρῆσθαι " ὅ,τι βόληται ἕως ἂν ἀφίη Κῦρος. Ὡς δὲ τότε ἔδοξεν Ὁ 

«(γρ5 Ροΐοθβίαϊ! νοβίγεθ 500] ΘΟ. 5 ἹΠΠΡΟΓΑΓΘ, δὶς δὲ ἰρ5ὶ ρῬδυθδιηὰβ οἷβ, φυϊθας 
“ ΟΠἿΟΙ! ταῦϊο ρᾶγογο ἢ05 ἰαθοῖ. "᾿Ταηξὰμπη δυιΐθιη ἱπῖϑυ ΠῸΒ δὲ 5ΟῦνῸ 5 ̓ἱπίθγεββε 
“ἐ ρροχίοϊ, ΄υθα 5ογνὶ υϊάθι ᾿ην 11 διε Πουῖβ ὀρογαβ ΘΧΒΙθθηΐ : ΠῸ5 νογὸ, ᾿ 
“ς 1 φυϊάθῃν ΠΠοτῖ θ558 ψοϊα μηδ, Βροπΐθ ῃοβίγᾶ ἴασογα σοηνθηϊῖ, αιοα πιαχὶ- 
“χῃὰ αἸσπαπη ἰαάθ νἹἀθαΐαγ. Τηνθηϊθῖ8 δυιΐθπι, ἸΠ6 Ὁ], οἰϊατη οἰν ϊαί 6), 
(ἐ χιδθ πηΐὰ5. ρου ἤθη Δ ΠηϊΠἰβίγαίαΓ, 51] τη σ βίγαῖ 5 τη χὶ πη ΡΔΥΘΓΟ 
“ἐ νρ τς, μη πἰηγὰ Ρ6Υ νἱηὶ Θὃ ρο556 δαϊρὶ, οἱ Πποβίϊατη ἐπ ρουατη δοοῖρὶαί. Θῃᾶ- 
(γα αἡ μᾶηο, τ ΟΥγὰβ ργϑοοῖριζ, συσίατα μγδοδίὸ 5᾽ΠηῈ15, Πύϑ6 6 ἢ 115 ΘΧΘΙ- 
“Ἐ φραηγι5, 40] θι15 γθίη σα ΡΟ Ιββ᾽ Π}  ΠΔ ΠΙΆ ΓΠ5 δὰ, αἰτῶ ΘΟΉ ΒΟΥ ϑαΥ ΟΡογίοε : 
“ἐ ρὲ ορϑγᾷπι ΟὙὙῸ ποβίγαμι Οὐἴδγατηιβ, οὖ οᾶ, σπαπησαηαιδ δ ΓΘΠῚ ΟΡὰ5 πᾷς 
“ἐ (πογῖς ᾿ρ8ὶ, υἱαΐυγ. Νᾷιῃι 14 ἀποαιθ βοῖγο ἀθθΘηλ5, ἤῸ ἢ ΡΟΒΞΘ ΟΥΤΌ 
“ἐ φαυϊδασδαμπι γθρουῖγο, οὐ] δὰ δα 508 απ πη, ΠΟΙ ϑέϊανη δὰ ποβῖγα, σ0η}- 
« γηοήα ρογίηθαΐ : φαδηαάοσι!άθπη θα δηλ βαημὸ ΠΟΡΪ5. σοπαποιπηΐ, οἱ ᾿ϊάθπι 

ο “ἐ Π0Ὀ15 Ποβίοθα βυηΐ.᾽" ω 
Θυα υδὶ ΟἸΠγυβαηΐίαβ αἰ χ᾽ ϑβοῖ, 41} τὰπη ῬΘΓΒ:Θ [πΠ} 5061] ΘΟΙΏΡΪ υΤῸ5 ΞΌΓρῈ- 

θαηΐ, φυϊ λας ογαϊϊοηθ βᾷ αἀποῆθθ ΟΠ ΡΓΟθαγοηΐ : οβίαθθ ἀδογεῖιυ), υἱἵ 
ΒΟΠΟΓαῖΪ 5ΟΠΊΡΟΥ δὰ Ρογίαβ ργεθϑιὸ οββοηΐ, εἴ ΟὐὙτῸ 58 ΠῚ ΟΡΟΓΆμ Οἤδγθηὶ, 
ἀαδηηουηαιθ δα σϑηλ {1 νίβιιηι οβῖ, ἄοπθο 605 ἘΪπν  ογθῖ, (Δυοα αυϊάθιη ἰὴ, 

τ 

ἃ Οὕτω] Νοὴ οϑὶ μος ἰἴοοὸ ραυίίοιβ 
5: Δ} 1 18, 56 ἰάθτα Τογὸ βοηδΐ, φυοά 
ἐιων. Ηος 5βθῆϑι απ θοῦ. οἰϊαπη οἤεί, 
ΧΧΙΙΙ. 
Ὁ Ὅ,τι βύληται ἕως, ὅζ 6.1 Τὴ «41. ΕἼοΥ. εἰ 

ὉΠῚ5 γαὶς. οοὔ. Ῥοβὶίᾳ οςὶ Ὠυροδίσπιθ ροβί 
βόληται, ποπ ἀυΐοιη ροβὶ ἀφίῃ" αἵ σοῃίτὰ 
Βιχάδοιι5 Ῥοβ γοΥ Ῥ}Ὶ βέληται ΘΆτὴ ΘΧΡαΡα- 

Ψ, 

ἱϊ, οἱ Ροβυϊὶ Ῥοβί ἀφίρ' ἢοο δοῖθ 8 (ορὶ ΒΟΥ) 
δ 418 γΘΥΌΪ βούληται Δ᾽} πὶ ΠΟΥ Πα, ν απὶ 
αυφγογοῖ, αυὰμη Κῦρος. Ἐρδὸ γνογὸ οὔτι 
ΒΓΟΡΠΔΠΟ (Ο} 5 ἰδία δα πὲ γου 8) ποαίτο ἴῃ 
Ἰοοο ἰηΐοσραπσονα ἐξ οχἰβεϊπιανΐ, οὗπα 
αἰτυτήαιιθ γογθατα τοίδγαίαν, δὰ Κῦρος ῬΤῸ 
ὅιτι βούληται Κῦρος, ἕως ὧν ἀφίῃ. ᾽ 



:- ὡ β ὃ 
ΚΥΡΟΥ ΑΙΔΕΙΑΣ Η΄. 899 

ὅσω χορ νῦν ἔτι σοιῶσιν οἱ κατὼ τὴν ᾿Ασίων ὑπὸ βασιλεῖ ὄνσες" 
᾿"ϑερωπεύθσι τὼς τῶν ἀρχόντων Ὡύρας. ὩὭς δ᾽ ἐν ἡδδόγῳ 
δεδήλωται Κῦρος κατοςσησάμενος εἰς τὸ διωφυλάττειν ἑαυτῷ 
φε καὶ Πέρσαις τὴν ἀρχὴν, ταῦτα καὶ οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον βασιλεῖς 
γόμιμο ἔτι χαὶ νῦν διατελᾶσι ποιῶντες. Οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ταῦ- 
τὰ ὥςπερ χαὶ τἄλλα ὅταν μὲν ὁ ἐπιςάτης βελτίων γένηται, 
καθαρώτερον τἀ νόμικο πράττετωι" ἢ ὅτων δὲ χείρων, Φαυλότε- 
φον. ᾿Ἐφοίτων μὲν ἂν ἐπὶ τὼς ϑύρας Κύρο οἱ ἔντιμοι σὸν τοῖς 

οἵσποις καὶ τωῖς αἰχμαῖς, συνδόξαν πᾶσι τοῖς ἀρίςοις τῶν συγ- 
καταςρεψαμένων τὴν ἀρχήν. Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν τἄλλο καθίςη 
ἄλλες ἐπιμελητὰς, καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ προςόδων ἀποδεχτῆρες, καὶ 
δαπανημάτων δοτῆρες, χουὶ ἔργων ἐπιςάται, καὶ χτημάτων φύλα- 
κες, καὶ τῶν εἰς τὴν δίωιτων ἐπιτηδείων ἐπιμεληταί: καὶ ἵππων 
δὲ χωὶ χυνῶν ἐπιμελητὰς χκαθίςη, ὃς ἐνόμιζε καὶ ταῦτα τὰ βοσ- 
χήματω βέλτις᾽ ἂν παρέχειν αὑτῷ χρῆσθαι. Οὺς δὲ συμφύ- 
λῶκος τῆς εὐδοιμονίας οἱ ὦετο χρῆναι ἔχειν, τσότος ὅπως ὡς 

, Ν 3 

βέλτιςοι “ ἔσοντωι, ἐχέτι τότε τὴν ἐπιμέλειαν ἄλλοις προςε- 
σαττεν, ἀλλ᾽ αὑτὸ ἐνόμιζε τῦτο ἔργον εἶναι. δε, γὼρ ὅτι, 
εἴγε μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ τύτων αὐτῷ καὶ " πωαραφξάτας καὶ 

αὐ ἴμης ἀσογοίαπι ἔμ, οἰίαπι Πποαϊόαιδ ἐβοϊπης 11, φαὶ ΓΟρῚβ πῃ ρθσῖο ἱη Αϑἱᾶ 
Ῥαγρηΐ, ἄν ρογίαβ ρυϊποῖραπι οἰποιοβὸ ἰγραυθηίαη. Αἰἴαῃδ αἱ ἢος ἐοέο 
ἔἶδγο ἀθδοίατγαίαπι οβῖ, νγαπὶ 510 σοηβίζαϊββα πη ρϑγιτη), αἱ 1Ππἃ οἱ 5101 οἱ 
Ῥοιυβὶβ σοῃβογναγεῖ, ἐξ τοροβ θη βθαθμ! πο ααοαιι6 σοηδβίδῃξει 1|5646 1 
Ἰηβεϊσα 5 ̓ἸμΠοοσθηῖ. Αἰ οοἰἀϊξ ἀπΐθγα ἴη ἢ15, ααοα δ Δηι ἴῃ αἰ 5 : οἂπι 15, 4αὶ 
ὈΓϑοθβὲ ΓΘΓΊΠῚ 5.ΠηΠ|66, υἦγ αἰϊφιιαγεί ὃ ΤΑ Θ]ΊΟΓ δϑί, οέζαηὲ 5 ποθι ὰβ ρμγ δῳειδ 
ξηβίϊαΐα ηεα)ογιηι ΟὈβογναηίαγ ; οὔτω ἀδίουϊου αἰ, ΞορηιύβΒ. ΕὙθααθηίΐα- 
ὑαηΐ ἰρίέαγ 111 Βομογαῖὶ οἰιπὶ οααΐβ οἱ μαβίῖα ΟΥὙτῖ ρογία5, Πθδη40 ἐξα ἀδογδίιπη 
οἵαΐ ἃ ργορϑίδῃ 551 115 νἱγίαΐ οὐ αμοέογίἑαΐε νἰγῖβ, 401 απὰ σεηὲ ρ80. ᾿πηρθ- 
τίατη ἐμά ονοτίοζυμί. (Οὐ ἰδγὰτῃ αἰ1ο5 σαγαΐογοβ σοηβί γγὰβ, 4] γοθιις 
αὐυϊάοπι 8115 αὐηιηϊδίγ απ ρτδοθβϑοηΐῖ, οὐτῃ οἵ δ05 μαθογοί 4] νϑοίρα]α 
τϑοϊρογθηΐ, οἱ 40] βαμητα πὶ ̓ΠῚ ροΏ585 ἀογοηΐ, οἱ ᾿γ8651465 ὀρόγαπῃ, οἱ ἔλου]- 
ταΐυτη ουβίοαθ5, οἵ τούυγῃ αἱ υἱοίιιπὶ ΠΘΟΘββα για ὈΓΘΟΌΓΑΙΟΓΟΒ : ΘαπΟΓιϊπ 
δεϊαμῃ δὲ φαπιτα σαγαΐογοϑ σοηϑεϊζαϊ , 4105 οχΙβί μπαθαΐ οἤδοίαγοβ ἤθθο Δηϊ πα} 1ὰ 
5.11π| 81 αϑυ ἀοσοιηπιοίατἰ5ϑῖτπα, {{{αὐΐοπι {ΠΠ], 4105 δϑσιπι μα Όθγο νϑ]]οῖ, 
ἴῃ βοοίδίαίθιη σοηβογναηεδ [0] 1οἰτα115. ἀὐἀηχτοηᾶος, ἰοησὸ ορίϊπχϊ ονδαθγοηὶ, 
ἰαης νοτῦ οὔγαηι 8}1| ποαια παῖ πηδηάαβθαΐ, 56 6556 πλιηι15 ΠΟ δυὰπι ἃΓΡΪ- 
{γα θαίαΓ. νάσι οηἰ ἢ, 51 ρυρσηαηάμηι αἰϊσααηάο ο55οῖ, οχ Πογυπὶ πυπηοτο 

ἃ Θεραπεύουσι τὰς Βινίαιι5 Ἰοσὶί ϑεραπεύν- εοογτίσεγο ροϑδιι, ϑϑῆθοα Τῆμεϑί. ν, 213, 
σι γὰρ τὰς, ὅζα, (Ἰαμππογαγῖιδ, ϑίορῃδηο 
οβΐο, ϑεραπεύνοί τε ΘΧ 510 ΘΧΟΙΏΡ]. αὐἀϊζοτί. Ἰδος υεἰϊξ ποπιοδία, πιοπιο ποη, εαάεηι υοἱεῖ.᾿ 
ϑεἀ γἱάς ἀϊοία ν. 380. ϊ 

Ὁ Ὅταν μὲν ὃ ἐπιςάτης, ὅς. Ῥαιιοῖ οπΐηι α Ἔσονται) ΜΞ. Βοαϊ. ἔσοιντο. ϑεἀ ηἱ]} 
ἔνοσθα βιηξ Οἰσοτοηίβ, ἐσ ἴος, 1, 3. ο. 14.) χαυΐϊαηάστχῃ νἱἀοίυν. 
αἰχμα αὐπιοάϊιη, μαμοὶ, κοπονε εἰ αἰογϊᾶ θ-ὀὀ ἀἋἂἃ Παραςάτας κα, ἅ.6.1 ΟΌπθα16 ἤηηῖο. 
θὲ βυαι, τεὶ σΟΥΥΆΡΕΤΕ τοῦτες εἰσὶ! αἴῖε, τοὶ  αὼ γὶ!!. 



ἣν 
400 ἄν. ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

ἐπιςάτως ληπτέον εἴη, σὺν οἷσπερ οἱ μέγιςοι κίνδυνοι" καὶ ταξι- 
ἄρχϑς δὲ χαὶ πεζῶν κωὶ ἱππέων ἐγίγνωσκεν ἐκ τότων χαταφα- 
τέον εἶναι. Ἐἱ δέοι δὲ χωὶ ςρατηγῶν που ἄνευ αὐτῷ, ἤδει ὅτι ἐκ 
τότων πεμπτέον εἴη καὶ πόλεων δὲ χαὶ ὅλων ἐθνῶν φύλωξι καὶ 
σατράπαις ἤδει ὅτι τότων τισὶ χρηςέον, χαὶ πρέσξεις γε τότων 
τινὸς σεμῶωτέον᾽ ὅπερ ἐν τοῖς μεγίςοις ἡγεῖτο εἶνωι εἰς τὸ ἄνευ 
πολέμδ τυγχάνειν “ ὧν δέοιτο. Μὴ ὄντων μὲν ὧν, οἵων δεῖ, δι᾽ 
ὧν αἱ μέγιςαι καὶ πλεῖσαι πράξεις ἔμελλον. .εἴνοι, κακῶς ἡγεῖ- 
τὸ τὼ αὑτῦ ἕξειν" εἰ δ᾽ ὅτοι εἶεν, οἵος δέοι, πάντω ἐνόμιζε κα- 
λῶς ἔσεσθαι. ᾿Ἐνέδυ μὲν ὧν, ὅτω γνὸς, εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέ- 
λειῶν" ἐνόμιξε δὲ τὴν αὐτὴν χωὶ αὐτῷ " ἄσκησιν εἶνωι τῆς ἀρε- 
τῆς. Οὐ γὰρ ᾧετο οἷόν τε εἶνωι, μὴ αὐτόν τινὼ ὄντω οἷον δεῖ, 
ἄλλος πωρορμᾷν ἐπὶ τὰ καλὰ κωὶ ἀγωθὼ ἔργα. 
. Ὡςς δὲ ταῦτα διενοήθη, ἡγήσατο σχολῆς πρῶτον δεῖν, εἰ μέλ.- 
λοι δυνήσεσθαι τῶν χρωτίςων ἐπιμελεῖσθωι. Τὸ μὲν ὧν προςό- 
δων ἀμελεῖν ἐχ, οἷόν τε ἐνόμισεν εἶνωι!, προνοῶν ὅτι πολλὼ 
καὶ τελεῖν ἀνάγκη ἔσοιτο εἰς μεγάλην ἀρχήν" τὸ δ᾽ αὖ, πολ- 
λῶν. χτημάτων ὄντων, ἀμφὶ τωῦτα αἰεὶ αὐτὸν ἔχειν ἦδει ὅτι 
ἀσχολίαν παρέξει τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμελεῖσθαι. Οὕὔ- 

5101 εἱ μαγαϑδίωξαξβ οἱ ορίβέαξαξδ ϑιπηθ μ 05 6556, σαχ ααϊιι5 ροσισυΐα πιαχίηγα 
οδϑοπέ αὐφιπάα : ἰἰϊἀότηαιιθ ργοθοΐος. οομογίμαηι ἴα ροάδϑίγιιμλ ἡπὰπι 
Θαιοβίγ απ ΟΧ ᾿ἰβθην σοηβε ΠΘΠῸ5 6556. ἰη(θ ]Πσορθαί. Θεά 5ὶ θαπι αἰϊὲξ 
Θχθγοϊβ ἀποιθιι8, ργθ ον 586, ΟΡῚ5 θββεῖ, ΘΧ [15 ἐρϑὲβ πη ΘΠ 05 6588 βοῖθθαί : 
αυΐη οἰἴδη ηὖγαϊ, αιογιιη απ ΘΧ εἶδ ορογᾶ αἰδηπη 6556, αὐ ἀτθίαπι δὲ ἰοία- 
ΓᾺΠῚ ὨΔΙΙΟη τα (ἀπ οὐδίοιίο5 οββοηΐ, τὰ πὰ βαίταρθ : οχ ᾿ἰβάθην αι ὨΘἢ- 
Ὠ8}}15 Ἰθραίογιπι πη] αηήπη) 6556 οἰποίπηι : ἡποὰ ααϊάθηιν ᾿ἸΠ ΘΙ ΓῈ5 ἸΏ ΧΙΠνΐ 
τηοι 6 ητ1 ἃ] θα, ατι:8 συ ρογθηΐ, ἀῦσααρ Ὀ6Ι]ο ᾿μιροίταπάα ἀυσοθαῖ. δὰ 5ὶ 
αυϊάθπι (4165 1ἱ ἤθη οϑβθηΐξ, αιια]θ5. 6586 σοηνθη οί, απογιπι ορογᾶ πᾶ χί πα 
Ὀἰαγιηάσιιθ. Ὡθροῖϊα οββθης σοηβεϊδηα, μα] τϑθιβ 5 }5 ργοβροοίαμι ἴογα 
ΔΙ γα θα : 51} 1ἱ 8165. οββθηΐ, αἰτα θα ὁρογίογθί, ουηηΐα ᾿γεθοϊαγὸ βασοδβ- 
5ισὰ Ρυΐαθαῖ, (υᾷ ἴῃ βρηϊθηιᾷ οὐ θββοί, τοΐιϑ ἴθ πᾶης σαγαπι ἱποιθαϊ : 
ἄὐϊη οἱ θαπήριη ἰρβὶ υἱγίι5. Θχογο ἈΠ Οηθ. υἰοπάδμι οχιϑίηαθαί. Νες 
ΘΠ ΠἸΘΓῚ ρΟΒ56 ρυζαθαΐ, αἰ, «οὶ Δ }15 ἔρ56. ἤθη οϑβοῖ, {ααίθηι 6586 ορογίοσεῖ, 
15 8]105 αἷὦ ργεθοἸαγαβ δὲ ἰδ 1165 ἀοῖϊοηθς ἰποϊϊαγοῖ, " 
υτ εὐτὴ ἀριι δηϊπλι ΘΧ ρΘΠαἰσβοῖ, οἷο ὈΥΪΠ.ὰ Πι 6556 5101 Ορὰβ 5ιαίιϊ, 

51 φιοϊείθηι οὔϊισογο νθ] δῖ, αὶ γὸ5. ΘΧ 85 σαχᾷ σοΙρ θα ροββοί. ΕἼΘΥΙ αυϊ- 
ἄθιι δου ὸ μαι ρόοββα ᾿πα!οαθαὶ, οἱ Ὀγονθηϊιατι σαγαμπη Πορ] σογοῖ, ασαδά 
Ῥτγοϑρίοθγοί ἤθοθββθ [ὉΥ6 ὨΙΔΡΊΟΒ ΠιᾶσηΟ ἴῃ ᾿ΠΠΡΟΥΟ Βυμηΐα5. ἴδ οΘγ : Γαγϑὰβ 
ἀαΐθπι, οἀπι πᾶρηαπὶ Οριιην σορίαπι ροββι ἰογοῖ, μαυιπὶ οαγἃ 5ΘΠΡΟΥ ᾿ρβαπὶ 
Οσοαραγὶ, 14 νογὸ ἀνοζδίασιη) 58 βοϊοθαΐ ἃ συγ συμαμητο σου σοηβουναηθ. 

8 'ῶν δέοιτο] 85:16 γοοίδ, ορίμον, χοροϑιυὶζ Ὁ ἤλσκησιν εἶναι, ὃς 6.1 5 ΘΡμΔΙΝ5 ἸΕ6 6 1: 
Γ,ϑαποϊανίμ8, οὗ πὶ ἃ 81115 15 ουθίαν δέοιντο. ἀην 6558 ἀἰοὶὶ εἶναι δεῖν, ἉΙΟΖαΐη εἶναι ἱππέα γ- 
Νπ 68, 4185 τηοἀὸὃ ρυεθοθββδγαηῖ, αὐ αὙ- φγοϊαμά τὰ δοβοῖ ἑηιροϑίξαηι 6550, γΕΪ 51 π.}}1 
ΥᾺ1} ᾿Ρ5}) Ῥγοϊριιὸ Ξροοίαηϊ. απορίαμι ταοο. Θὰ ἀδ τὰ ἢ} δάϑοπθον 



ων 
ΚΥ͂ΡΟΥ ΠΑΙΔΕΓΑ͂Σ ΄. “Ἂν 

τῷ δὴ σχοπῶν ὅπως ἂν τὰ τε οἰχονομικὼ χωλῶς ἔχοι, χα 
σχολὴ γένοιτο, χατενόησέ πως τὴν ςρατιωτικὴν σύνταξιν. Ὧ 
γῶρ τὼ πολλὼ, δεχάδωρχοι μὲν δεκάδων ἐπιμέλονται, λοχῶ- 
γοὶ δὲ δεχαδάρχων, χιλίαρχοι δὲ λοχωγῶν, μυρίαρχοι δὲ χι- 
λιάρχων' καὶ ὅτως δδεὶς ἀτημέλητος γίγνεται, ὁδ᾽ ἣν πάνυ 
πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων ὦστ᾽ καὶ ὅταν ὁ ςρατηγὸς βόληται 
χθήσασθαί τι τῇ τρατιῷ. ἀρχεῖ ἢν τοῖς μυριάρχοις παρωγγεί- 
λῃ. ὭΩςπερ ὃν ταῦτα ἔχει, ὅτω χαὶ ὁ Κῦρος συνεχεφαλαιώ- 
σᾶτο τὰς οἰχονομιχὼς Ὡράξεις" ὥςτε χαὶ τῷ Κύρῳ ἐγένετο ὀλί- 
γοιῖς διαλεγομένῳ " μηδὲ τῶν οἰχείων ἀτημελήτως ἔχειν" χαὶ ἐκ 
σότω ἤδη σχολὴν ἦγε πλείω ἢ ἄλλως μιᾶς οἰκίας χαὶ μιᾶς 
νεὼς ἐπιμελόμενος. Οὕτω δὴ κωαταςησάμενος τὰ αὑτῷ, ἐδί- 
δαξε χαὶ τὸς περὶ αὑτὸν ταύτη τῇ χαταςάσει χρῆσθαι. Τὴν 
μὲν δὴ σχολὴν ὅτω χατεσχευάσατο ἑωυτῷ τε καὶ τοῖς περὶ 
οιὑτόν. , 

. Ἦρχετο δ᾽ ἐπιςατεῖν τῷ οἵος δεῖ εἶναι τὸς "χοινῶνας. ἸΠρῶτον 
. μὲν, ὁπόσοι ὄντες ἱχανοὶ ἄλλων ἐργαζομένων τρέφεσθαι, μὴ 
πωρεῖεν ἐπὶ τὰς “ϑύρας; τότες ἐπεζήτει" νομίζων τὸς μὲν πα- 

υδτο σοηβίἀθγαῃβ 110 ρϑοίο δὲ 65 ἐδῃη Ὁ 15 γθοι ὃ ἀπ] ηἰβίγανῦὶ, οἱ ἦρ86 ἴνυϊ 
οεῖο ροββεί, γαὶ τὶ] ταγὶβ ογαϊηθπι Ἰηζτυϊτ5 οϑῖ, ΝΠ) Β]Θυαμη 16 ἀθουτ Ομ 5 
ουγαγα ἀδθουγαγιμα σογιηΐ, ἀσοίογοβ τπδη]ρι τ}, ἀδουγιοηυμη : {ἸΡαηϊ, πηᾶ- 
πἰρυϊαγίογυμι ἀπουχη ς -ἀθοθια πλ ἢ} Ππὰπὶ ργθίθοι, (θαπογαμ : δίαμθ πὰ Πϊ, αἱ 
51 ΠΘΠΊΟ ου) 5 σαγα ΠΟ βΘΓΑία, ἰἀΠηθίϑι να] ὃ τη] βἰηΐ που πι τανυϊα- 
ἀ65 : οσὐπηηαθ νὰ} ᾿πηρογαΐογ θχογοϊϊ5 ορογᾶ αἰ], 5.18 δέ, ἀθοθη. ΤΠ] πη 
Ῥγοίδοςβ τηδπάαίχ ἀθάϊβθθ πὸ ἰρίευν ΠογΠῚ δϑὲ γαΐο, δᾶ θη ΟΥτιβ 
φείδια 765 ἀοηηθϑίϊσαβ ΒΌΠΉ Δ [ΠῚ ΘΟΙΏΡΙΟΧΒ δῖ : α00 ἔλοίαμη, αὐ 050 αὐτὰ 
Ῥδιοὶβ οΟἸ]οααθηΐθ, πθαὰ6 ἀοπηδβίϊοα πορ] ρογθηΐα : αἴααθ ἀθίηοθρβ οἱ ρ]05 
ογαΐ ΟἿ χυὰπι 411, αἱ ἀπῖὰ5 ἀοπιίϊ5. ν 6] παν 15 ὉΠΪ5 συγαᾶπι ρογογοῖ, Αἰαὰθ 
τὰ τοθυ5 5118 σοηβεϊτας15, βιιο5 οαπὶ ἀοοῦ οδ θη γαϊοηθ υἱ]. ΕΠ πος 4υϊ- 
ὦθπι τηο60 ἴδηη 51:01 4 δὴ) 5115 οὐἵαηι μαγαν]ῖ. ᾿ 

Οὐρὶξ ἀοϊπήθ ργὸ ργίδοι δυοίογιαΐθ ουγᾶγθ, αὖ ρα οΙρ65 Γαττὴ ἑαῖος 
Θδδεηπΐ, αυα]65 ορογίογεί. Ῥυγιπυὰμῃ γα γθθαΐ 1105, φαοίαυοῦ 4118 Ορὰβ ἔδοϊ- 
ἐπθυ5 νἱοίαπι ΠΡ γα ροββθηΐ, 51 δὰ ρβρουΐαβ ργθοβίὸ ποη θϑβθηΐ : αἰδά οχἰβίϊ!- 

ἃ Μιηδέ τῶν] Τιοεῖίατ οἰίατη, ἰοδία ααὐτίο- ΤἸίασας {Ἀ]}Π{{π ΘἸΘΡΏΔη5, 4] ΠοΙμϊποια 
ἴϊο, μηδέν. «ἤϊά. Ῥαβδβίτηὸ ἀαΐ μὴ δέ. Τ,οοἱ ἀϊοὶ κοινῶνα πο Ρυΐαΐ : 56ἃ κοινῶνα γῸ] 6558 
5βοηΐϊοηϊίεο. σοηρστῦδ νἱἀοίαγν νυϊραία Ἰοοίϊο. 5οααϊιιη, ᾿᾿ἀδτηαὰθ. κοινῶνας 5οι(ἀαίίϊα : 

Ὁ Κοινῶνας͵ (ὐαπιεγαγῖιι5 ἴῃ 510 ΘΧθιωρ]. 500 φυϊθι5 ἰαπλθη ἔαίθίαγ ᾿ἰη!6]]1ρὶ ῬΡΟ888 
Ἰοεὶ ἐοϑίδίαν κοινωνός. ϑ'αἃ νοχ {Π|ὰ βαυὰὰ ἔρ808 8οάαῖο5, 50 608, 4αἱ βο(αϊ δ Βοοϊοίαίο 
ἀυδίδ 68. Χεπορμοηΐόα ; ἤσδη ἰπ 5βεααθη- ϑ6ηΐ σοπ]υποῖ, Αἀροβί(ὰ Ποϑιοϊιιιδ. Ἰζοι- 
εἴδυϑ τποχ ἰζογαίδπι γορουῖθϑ, οὐ͵ύθα!ς νῶνας ΘΧΡΟΗΪ κοινωνούς. Ἐξ οοἰὸ ἱρίταν Ῥογ- 
κοινωνοὺς σίοδθα [αϊζ, 7. Ῥοϊϊ. Οἱ κοινῶνες {τ|8 γοοΔὈυ] τη Κοινὼν ραΐδαΐς ποιητικώτερον 
βήξ, Ξενοφῶντος ἴδιον. Αἱ οἱ 5αϊίοτη. οἰπὶ 6586, οἱ ἀσηοίαγα ϑ8οοίμηη, {απυϊίαγεηι, οἵ 
Ῥμιάαγο σοταταθηῖ8 68[ βία νοχ : απ, σιν γεγίύην αἰϊφικαγιίη, πον δον, ἐδ 

κοινῶνι παρ᾽ εὖ- Ῥαν ορρ5, 
ϑυτότο᾽ 

Τυθ. γ΄. ν, 50, 



ἀ02 ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ Ψ 

ρόντας ἐκ ἂν ἐθέλειν ὅτε χαχὸν ὅτε αἰσχρὸν ὄδὲν ἂν Ὡράττειν, 
ΑΝ ΣΝ: χαὶ διὼ τὸ παρὼ ἄρχοντι εἶνοωι, καὶ διὼ τὸ εἰδένου, ὅτι ὁρῶντωι- 

ὅ,τι πράττοιεν, ὑπὸ τῶν βελτίφξων᾽ οἱ δὲ μὴ παρεῖεν, τάτος ἡγεῖ- 
τὸ ἢ ἀκρατείῳ τινὶ, ἢ ἀδικίῳ, ἢ ἀμελεείῳ ἀπεῖνω!. 'Γϑτο ἂν 
πρῶτον ἡγησάμενος, προςηνάώγχαζε τὸς τοιότος πωρεῖναι" "τῶν 
γὼρ παρ᾽ ἑαυτῷ μάλιζω φίλων ἐχέλευσεν ἄν τινα ἀντιλαβεῖν 
τὼ τῷ μὴ Φοιτῶντος, φάσκοντω λαμξάνέιν τὼ ἑωυτθ. ᾿Ἐπεὶ 
ἂν τῦτο γένοιτο, ἧχον ἂν εὐθὺς οἱ φερόμενοι, ὡς ἠδικημένοι. Ὁ 
δὲ Κῦρος πολὺν μὲν χρόνον ἐκ ἐσχόλαζ ε τοῖς τοιότοις ὑπακχόειν 
ἐπεὶ δὲ ἀχέσειεν αὐτῶν, πολὺν χρόνον ἀνεςάλλετο τὴν διαδι- 
χασίωαν. Ταῦτα δὲ ποιῶν ἡγεῖτο προςεθίζειν ἡ αὐτὸς ϑερα- 
πεύειν, ἧττον δὲ “ ἐχθρῶς, ἢ εἰ αὐτὸς χολάζων ἠνάγχαξε πωρεῖ- 
νωι. Εἷς μὲν διδωσχωλίως τρόπος ἦν αὐτῷ ὅτος τῷ παρεῖνοι" 
ἄλλος δὲ, τὸ τὼ ῥᾷσα καὶ κερδωλεώτοτο, τοῖς παρᾶσι προρτάτ- 
σειν ἄλλος δὲ, τὸ μηδέν ποτε τοῖς ἀπϑσι νέμειν. ὋὉ δὲ δὴ 
“ μέγιςος τρόπος τῆς ἀνάγκης ἦν, εἴ τις τότων μηδενὸς ὑποκόοι, 

τηϑγοὶ 605, 4] δάθϑβϑθηΐ, ὨΪ ΠῚ} ἤθαιθ βοθ θυ ῖβ ἤθαο σοὶ ἔαγθ 5. Δ πη ξβατοϑ,. 
Ῥαγίι αυδὰ ἐρδὲ ρΥϊποῖρὶ ἃ ἀοββθηΐ, ραγίπη αυδε ᾿Π: 6 Πρ γθηΐ ΘΠΊΠ65 Δ ΟῚ ΟΏΘ5 
5185 ἂ ΥἹΓΙΒ ῬΥΘΟβί ΠΕ Ἰ551 15 ΘΟΠΒΡΙΟΙ : αἱ νογὸ ΠΟ δα δββθηΐ, 605 νο] ἰπίθη- 
Ῥογδηῖῖθθ, νῈ] ἰη} αβΈ 168, γ 6] πο σ ρθη 188 σατιδᾷ μυταθαξ θ 6556. Δ ΠἸΟΟΓΘΓΩ 
εὰμι Πος ρυϊηγὰπι οχ ϑεππαγοί, οἵαν σοροθαῖ τα }65 σὉ ἀθόββοηξ : πῆτη ΔΙ ΠΠΘ ΠΣ 
Ἰ]Πογαπι 4105 τηᾶχι πη! σαγὸ5. παρ Ραΐ, Βομα 65, συλ ρογέξδ ποὺ ἔγοαυθηία- 
τοῖ, οσσυρατθ ᾿θοθαΐ ἃς ἀἴοοῦο, διιὰ8 86 τὸϑ ὀσοιρατο. δα οσἂπι Ποτγεῖ, 
βίαι! πη ΒΡ 811 νθηϊοθαηΐξ, 485] αυϊθαβ ΠΠαῖὰ οββοῦ ᾿π]υγα. ΟΥὐγὸ δαΐθπι 
Ιοηρὸ τθπηροῦα ποη νασαθαῖ, αἱ Πα] υϑηηοή! ὨΟΠΊΪη65 ἀσάϊνοι : οἱ βοβίοδαυδηι 
διάιογαῖ, ἀϊὰ σομῃίγονθυβιοθ αἰ πο: Ιοθὴν αἰβδγοθαῖ. ΟΘερ εὗϊῃ ἕδεοτοί, 
ΔΙ ΙΓα θαυ 605 56 δὰ ορβου νὰ πα σπὶ οοἰεπαϊηνγιεο δἀϑαοίαεγ ; 5ϑὰ ταϊη 5 
οὐϊοβὸ, αιιὰπι 51 'ρ56 ροῦηᾶϑ ᾿γγορᾷῃαἋο 65 δάθθϑθ σορογοῖ, ἤῖεο ὕπὰ ἀ0- 
σοΠαΪ γαῖϊο ογαΐ, αἴ δα θϑβοηΐ: δ}18, θοαὶ (Δ τα οἵ τα σϊητὸ {γασίποϑα ρσαυ- 
οηΓθ0.5 ἹΠΙρογαγοί : ἰΐθηι δῖα, ἡποά ἩΪΠΠ πἀπαύατι ἀδδδηιθιις {ΓἸ θιιοτοί. 
Ργφοῖραὰβ νογὸ σοροηαὶ πποάιτι5 γαῖ, αἱ, 51 181} Ποταπη αἰ ααθτα τηονθζοῖ, οἱ 

ἃ Τῶν γὰρ παρ᾽, ὅς6.1] Υ ἀγιαηΐ Πὶο Ἰηΐοτ 56 
ἰἰῦτὶ ἰογὰ οἵἴῆηθθ. Μῶ. Βοάϊ. μαδοὶ τῶν 
γὰρ ἐκέλευσεν ἀντιλαδεῖν. Ἐναἰϊο «ἃ. 
τὸν γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ μάλιςα φίλον, ἐκέλευσεν ἀντι- 

ἰηΠηϊνο βίαγο ΠΟ ῬΟΒ86 Υἱέ ΒίΘρΡΠΔΠι15, 
Νιοβίγδην ἀμΐοιη ᾿δοϊϊοποιη Τυδ ποίαν] αϑ 
οἴἴϊαμα ἴῃ ἰοοο νεγέθῃο βεαυϊιν. 

ἃ Μέγιςος τρόπος τῆς, ὅτα.1 ϑίορῃδην5 
λαδεῖν. ΕἾοΥ. ϑέερίι. οἱ Τι,διμιοὶ. τῶν γὰρ 
ἐκέλευσεν ἄν τινα λαθεῖν. Νο5 ἰΘοϊϊοῃθτη 
οὐἰοηῖ5. Ἐτοη. ἃ ϑίρρ!ι, ργοθδίαμπι, πθὸ ἃ 
ΜΒ Βοαὶ. ἤάε ργουβὶβ αἰϊθηαπι, ἀδιηιι8. 

Ὁ Αὐτοὺς ϑεραπεύειν)] ϑ΄ΘΡΒαμὰ5. Χοηο- 
Ῥῃοηΐθιῃ βου ρβίβϑα ρίαΐ, αὐτὸν ϑεραπεύειν, 
ἁαΐ, αὐτὸς ἑαυτὸν ϑεραπεύειν. 56 α 4110 τ ΠὼΒ 
Βυῖὶς δοσθάδηῃ, ΠἸθτου τι, 405. νἱάϊ, ογὰ- 
πίατη ΡΟ οί δυοίουιἰα 5. 

ο ᾿Εχθρῶς) φρο οϑὲ ἰθοίϊο Μ 511 Βοάὶ]. 
εὐ Ἰϊογι Οαηιεγαγίαηὶ. Ῥυϊὰβ. οὐαὶ ἐγθροὺς 
αυοὰ 5'πε αὐϊαποίσ εἶναι. ΔῸΐ ἍἸταπιο ἀΠ|Ὸ 

Εν αἰταΐθῃν βαλτῃ ἀδυηηδῖ, ααδα ΠΟ Δ 1515 
510 ροβὲ τρόπος ἰηίογριπςογ ; ααὶρρο ρυΐαὶ 
βοηϊναμηι ἀνάγκης ΟΕ πρόπος ΒλΠ5Ὶ ΠῸΝ 
ἄδθεγο : δοα οὰπὶ μέγιςος τρόπος 5 δια ]- 
οὐπάσμα οΧ Ῥυφοοάδηκζί θα, τὰ προςεθίζειν 
αὐτὴς ϑεραπεύειν" δὰ αιθπλ μέγιςον. τρόπον 
Νιοϑίου αἀἰοὶξ ΟὙγαμα τὴν ἀνάγκην ΔΒ Ὁ ΪΆΒ6, 
Αυδὰ 51 ἱπίο σογοῖ, ἱπαυὶϊς ϑέθρῃδηαδν 
ἢσμπο ἡδοδδϑιἑατβ. ταοάσιη ἔιβϑο Ὡγαχὶ 
τὰ πὶ, ορογίθγος ἰϊ05 Ππμθοοββιατῖθ. 
Ρυθοθύογο, φαογιην ἢ ης τη Χὶ ηπὶ 6888 
σοπβουοῦ: οὗγα ἴΆγη3} ἢΠ|05 οἰ υϑπηοῦϊ ο550 



ΒῚ 

᾿ ΚΥΡΟΥ ΠΑΤΔΕΙΑΣ Η΄.. ΄ ἃ 4ὺ8 

» ἂν τῶτον ἃ ἔχοι, ἄλλῳ ἐδίδϑ, ὃν ὥετο δύναι 
ἢ δέοντι παρεῖναι!" κωὶ ὕτως ἐγίγνετο αὐτῷ Φίλος χρήσιμι 

ἀντὶ ἀχρήςθ. (Ἐπιζητεῖ δὲ καὶ ὁ νῦν βασιλεὺς ἤν τις ἀπ 
οἷς παρεῖνωι: χωθήχει.) Τοῖς μὲν δὴ μὴ πωρῦσιν ὅτω " 

ῳ Ὑτι 

δΆΓ δὲ σαρέχοντας ἑαυτὸς ἐνόμισε μάλις᾽ ἂν ἐπὶ τὼ χαλὰ 
χαὶ ἀγαθὼ παρορμιῷᾷν ἔργο, "ἐπείπερ ἄρχων ἦν αὐτῶν, εἰ αὖ- 
σὸς ἑωυτὸν ἐπιδεικνύειν πεειρῶτο τοῖς ἀρχομένοις πάντων μάλιςω 
χεχοσμημένον τῇ ἀρετῇ. Αἰσθώνεσθωι μὲν γὼρ ἐδόκει καὶ διὰ 
τὸς Ὁ μένεος νόμδς, βελτίες “ γιγνομένος ἀνθρώπες" τὸν δὲ 
4 πὰ δ ᾽, , 2 ύ ,ὔ ἀν, 4 [τὰ ἀγαθὸν ἄρχοντα, βλέποντα νόμον ἀνθρώποις “ ἐνόμιζεν, ὅτι 
χωὶ τώττειν ἱκανός ἐς!, καὶ ὁρᾷν τὸν " ἀτακτῶντο καὶ κολάξειν. 
Οὕτω δὴ γιγνώσχων, πρῶτον μὲν τὼ περὶ τὸς Θεὸς μᾶλλον 
ἐπεδείχνυεν ἑωυτὸν ἐχπονδντα ἐν τότῳ τῷ ' χρόνῳ, ἐπειδὴ εὐδα!- 

Ταουϊξαῖο5 δἀϊπηογεῖ, ας ἀοπᾶγοί δ] ογὶ, (6 πῇ οχ β πγαγθί ροϑ56 δὲδὲ ορρουτη 
ΡΓδοβιὸ 6556: δίαιιθ ἤἢος το ἀμπηϊουτ υἱ]θπη ῬγῸ ἰη011}} σοηβοαμθραίαν. 
(Ππαυϑγῖε' δυΐοπη οἰϊαπὶ 15 ΓΟχ, 4] ππῃς γουθτη ρΟΕ αν, ἴῃ 605, 4], Οἀπη δά6586 
εχ οἥϊοϊο ἀερεδηΐ; αρβαπί.) Αἀ σης βαπὲ τηοάππι Οὐντὰβ ἴῃ δ βθηΐοβ 56 
ΘοΓΘΡαῖ: 

ΠΙῸ5 δυΐδῃι αυὶ 56 οἴογεπί θαυ έδεγόπέφιο, τοαχϊμπηθ 86 ραίαρθαὶ δὰ γγγὲ8- 
οἰαγαβ οἱ ἰαυάαθ!]ες. δοϊΐοπεβ θχοϊταϊαστιην, σαϑηθοσυΐάθηι ὈΥΪΠΟΘ 5. δουθι 
ογαΐ, 51 'ρ56 5.0} 6 οἱ!β ᾿πη ρογῖο ἀδοίαγαγθ 56 ηἰογθίυν νἱγίαΐθ ἴῃ ὈΥΙΠῚ15. ΟΥ̓Πᾶ- 
ἴυπη. ὙἹάοθαίαν Θη]π} δηϊτηδανουίογθ, μη 6]]οτθ5 φμΐάρηι οἴοἱ Ὠομπλΐη65 θδηι 
Ἰεσίθι5 5ουιρεῖ5 ; 56 ἃ ρυποῖροπὶ Ῥοηιιτ ΔΥΌ ΓΑ αίτιι ΠΟΙ ΙηΙθι15 6586 ἸΘΡΌΠ 
ΟΟΌ 5. ρτερἀϊΐατῃ : αὐἱρρο αυἱ οἱ ογάϊηδηάο [θθγ6, οἱ ογάϊηϊθ Ὠθρ! ρθηΐθι 
ΠΟΓΏΘΓΕ ἃ Ῥαηΐγα ροϑϑοῖ. Τὰ οὗτη 5θηιγεῖ, ὈυἹη)ὰπι 56 ουεῦδ ἀἰνπὶ τηαρὶς 

ποη αἰϊχογῖί, τη οἰϊδτη διδασκαλίαν τιητι πὶ 
ἩΠογύτα παῦυ5586θ. Ηδοίοηυβ 6. Ὀϊοθη- 
ἄσγη ἰούξαη οϑί, σθίοσοβ δἰΐδυη χηοάοβ (}}- 
οὐ [15 νῸΧ ἀνάγκη ἀϊδαγίδ ὭΟῊ 511 δἀϊαποίδ) 
ΤΑΪΠΟΥΘΤΩ βδ]ΐρθση 8] 14 ΌΘΥη ΠΘΟΘββιία 15 σγᾶ- 
ἄστη ἰηΐοστε ; δία δάθὸ τηοάτιτα Ὠιιηο, 
ὉΠ το ἰοσο χηθτηοσδίαχη, ΠΟῚ ἱποοχημηοάὰ 
αἰεὶ Ροΐαϊ556 πιασίηγμηι. 

Ἁ Προςεφέρετο] Ὑἱάς ἀϊοία Ρ. 403. ηοί. ἃ. 
Ὁ ᾿Επείπερ ἄρχων ἦν, ξ.6.] υϊκὸ ἐπείπερ 

ἄρχων αὐτῶν 58εἃ νοουΐϊα ἦν 6Χ Οἰαὐγὶοϊ!, 
,» Εἴ (ὐαπιεγαγίί, νεῖ. 1 γ]5. (αὶ 

οἴϊδτη οὐϊεο ϑέερίμαΐατπια αἀ5ΠΡυ]αΐαγ (οταί 
ϑἀ]θοία, 

6 Ῥιγνομένυς) Ἠὰ ΜΒ. Βοάϊ. οἱ οὐϊίοηθ8 
«114. εἰ διερῖι.. ΑἸΐδ85 γενομένως Ἔχ ϊθοηΐ: 
Μωνεῖτιβ οἰἴτω ἰδϑίαϊαν ἴῃ νοΐ, Εἰ Υ15 Ἰοσὶ 
γενομένυς ἂν τὸς ἀνθρώπυς. 

ἃ ᾿Ἐνόμιζεν] Ἐς 651 οὐϊ του 8 Τιϑυηοἷἃ- 
γδπ6 ἰθαίίο, οἱ Βίορμαμαβ γοοὶρὶ- 
οηδδπη οοηϑαϊ. Ὑαυϊκὸ Ἰορίέινγ ἐνόμισεν. 
Οαίοτὴτη ἀδ τὸ νὰ Ἰοσὸ (ἵο, ἄδ ἴδς, 1, 3. 
«“.13, 

6 ᾿Ατακτοῦντα)] 516 Ῥγορτιὰ αἷοὶ γι} ἔθιη, 
4] ογάϊπθιη ἀδβοεὶς, ἀἴασπο οἴϊοϊαπι Βα πὶ. 
ΠΟῺ ἰδοϊξ, ρουναϊβαίατη οοί. Ἐϑάριῃ δϑί 
Ταῦ νοοὶβ 1Π| δα ῇηϊβ, ααὰ υὐέαγ Αροβίο- 
ἴὰ8 1 7ΤΊι688. ν. 14. ΌΪ ἂ τὴ 8}18 τ Ό.5, οἱ 
ὦ μένουσιν ἐν τάξει, Ῥοίλβ, ὑΓΔ 5] ΔΙ !Ο 6, ἀτάκ- 
τους νοοδέ 605, 4ὶ ΟὨγΙδ61 οἱ Αροβίοϊογι 
ῬγδθοΘρί 5 ἀϊοίο απαϊοηΐοϑ ἤθη δυϑηΐ, 4υό5- 
4.6 δἀοὺ, ἰληαύαδπηι ἱπιρογϑίου, σοΥΥΙρΡὶ }1- 
Ὀεί, Οοπίον 2 77}ι655. ἰἰϊ. 7. αΌϊ ἀτακτεῖν 
(συπιρίᾷ ἰἰάρτῃ Δ 115 γηθίαρῃογᾶ, φαΐ τη 1] 1- 
165 τη ηἶα θη, υἱὲ ἀδοδί, οθου ἢ) ἂς 115 
ΟἸΔΏΪθα5 ἀϊοϊίαν, 4] αἰ ον, αυᾶτη ᾿ρϑουυτη 
Υἱΐε ταῖϊο δίαιια ποποϑίαβ σϑαυϊτγιί, 8586. 56- 
γαηΐ, 

ἔ Χρόνῳ, ἐπειδὴ, 8.6.1] Ἰὼ Μά. οἱ ΕΐοΥ. 
αὐϊξ, ἐπεὶ δὲ εὐδαιμανέςερον ἦν" ἴῃ Πίονι. ἐπεὶ 
δὲ εὐδαιμονέςξερος ἦν" αὐ ΠΟ 8115 ΒΘ ῃοηί185 
5ἰηξ ρυϊποῖρίαχῃ : οὗτῃ ἰαπιθὴ οοηϊγὰ οἷἶαι- 
ἄογο ργοδάρηΐοτῃ ἀορθοαηΐ, 86 ΠΟῊ 81ὴ6 
αἰφαᾷ τηυίαϊίοπο: πἰπαίγιιμη. 80] Θηο, 
ἐπειδὴ εὐδαιμονίςερος ἦν, αἱ γοϑίιαἰτηι5 ΘΧ. 
γνρί, πανέρι αἱ ΠΌτ5 οἵ οἀϊίοηρ Αἰερπαηπίαπῇ, 
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ἀθὴ τ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΒΟ, 

᾿ μιονέξερος ἦν. Καὶ τότε πρῶτον χατεξτάθησαν οἱ μάγοι ὑμνεῖν 
σε ἃ ἥ ῤ 

ἅμω τῇ ἡμέρῳ τὸς ϑεὸς, χαὶ ϑύειν ἀν᾽ ἑχοόσην ἡμέ- 
ρῶν οἷς " οἱ μάϑβ! 5 
ἔσι χαὶ νῦν διαμένει παρὼ τῷ ἀεὶ ὄντι βασιλεῖ. Ταῦτα ὃν 
πρῶτον ἐμιμδντο αὐτὸν καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, νομίζοντες καὶ 
αὐτοὶ εὐδωιμονέξεροι ἔσεσθωι, ἣν ϑεροπεύωσι τὸς Θεὸς, ὥςπερ ὁ 
εὐδαιμονέξατός τε ὦ» καὶ ἄρχων" χαὶ Ἰζύρῳ δ᾽ ἂν ἡγᾶντο ταῦτα 
ποιᾶντες ἀρέσκει». 
Ὁ δὲ Κῦρος τὴν τῶν μεθ᾽ αὗτϑ εὐσέξειαν χωὶ ἑωυτῷ ἀγωθὸν 

ἐνόμιδε, " λογιζόμενος “ ὥςτιερ οἱ πλεῖν αἱρόμιενοι μιετὸ τῶν εὖσε- 
ξῶν μᾶλλον ἢ μετὼ τῶν ἠσεξηκένοι τὶ δοχόντων. Πρὸς δὲ τότοις 
» 

μος ἴθιωρογθ βίιαιοβιπη ἀθοϊαγαθαΐῖ, ααϊα δι ϊοῖοῦ θναβιββεί, Αἴαὰθ τυῆς 
Ῥιηνὰπι ππᾶρὶ σοηβίϊζα! βηΐ, αἱ 5ΘΙΏΡΘΙΓ απ ρυϊπιᾷ ἰὰσθ ἄθοβ ἢυπηπὶς 
ΘΕ οργαγθηΐ, οἵ φασι! ὃ βου τσαγϑηΐ (115. 1}Π|8, φαὶθι8 ἰρ51 βδουι ποδηάιμῃ ἀἱ- 
οογθηῖ, 1ιὰ αὐϊάθμῃ 1ά το ροτῖβ σοῃβίϊξαϊα ἤὰης ρογηδηθηΐ δριὰ δἰῖπὶ γαρθῖῃ, 
41 ἀπον!β ἱροῦ τογὰπὶ ΡΟ τπτ. [πὰ θδηΐαν ᾿σίταγ Θαπι ἴῃ 5 ᾿γὶ πα πὶ 
Ῥργβξο σφοίουῖ; ααδά δὲ ᾿ρϑὶ βθαίίογο5 56 ἔογα δ ἰγαγθηΐαγ, ὲ ἀθοβ ᾿τὰ σοἸδγθηΐ, 

15. αὶ οἱ (61 ββίμιιβ θϑβοί οἵ πηρθγαγοῖ : ργεριθγθὰ {αι γατα ρυταθαπί αΐ, 
5] ἤδθο ἰδοθγρηΐῖ : Οντὸ ρ]δοοιθηί. 

γιὰβ 2886 βυογαμη μ᾽ δίδίθη 5101 φαοαιιθ ππ]|6ηὶ ἀποοθαὶ 6556, οι γαῖῖο- 
ΠΘΠ ϑαηάθμ 5θαμπθγοίαν, φαδτὴ 111, 4.1 οἰτὴ Γ ]σ᾽οβὶβ μου 5, φαδτη ομπὶ 115. 
4] ΠΟΙ. 5,5516 Δ] απ πρὸ νι θη, πᾶν !ραγα τη θηΐ, Ῥγεθίογθὰ βθοῦνη 
Ψ 

Φυΐϊθυβ Του δοοοάπης (αγπογανγὶλ ἸΙΌΘΥ οἱ 
ΝΙΒ. Βοάϊ. 4ὰϊ ἀδηϊΐϊ ἐπεὶ εὐδαιμονέςερος ἣν. 

ΤΘΠοΙαν 5 οἰϊϑτη δῖα γθροηθηάστῃ οἱ αἶ5- 
τἰησαθηάαχη νἱαϊξ, 

ἃ Οἱ μάγοι] Τ)λΓΆΤΩ 6586 γΟΟΘΈ͵Ω ἰδία Πὶ 
τοροομθηη, μασι 5ῖηθ οδυβὰ ἠπαϊοανὶ 
ϑίθρθδηυ5. Μ|Ιηὰδβ οἰϊαγη βιιαν}5 οϑῦ γοοὶβ 
ϑεοῖς ΞΒΟη0.5, Οὗτῃ τηοἀ ὃ ργοοοβεθγαΐ ϑεούς, 
Ἡδῃο ἰδυηθῃ ᾿ἰθοίοηθίη 1ἰὈτὶ, 405 υἱᾶὶ, 
ΟἿΏΏΘ6Β ρΡγϑβϑίαδης, Τίδαιο ἢἸΠ1]} Ιοοο ἰοιπογὰ 
χη Θυ τη ; 564 γοίϊηθμαο οἱ μάγοι ἰῇ Ροβίο- 
τιοσὶ δἰϊδηῃ Ἰοοο, κι 66 886 νυ τα ἱπίρδυ 
κα οἱ ϑύειν (δἶνα ἰά 51} ἐνομίσθη, Βῖγ 86 κατέςη, 
δῖνα δἰταὰ Πυ]βηποα) ἀξ 510 κατες άθησαν 
γΘ]]οπ 6556 ΒΘ ἀπτὴ κατεςάθη, ΟΤη 
ϑΒίθρδηο δχ ϑιϊδυθυΐτη. 

Ὁ Λογιζόμενος)] Ηδσο ραγ(οὶρί τη δ θυ ηβ 
Οαϊηθγασῖβ, οἱοους ποῖ ἤδης βδἰγα 8Ὁ 
᾿Αποίογα βῖνα ἃ Πἰγαυῖο σοηοίβδηη 6586 αἷξ: 
δ΄ γϑοΐθ Κορ δ μ5. ΠΌΤ Πὶς οομποίβὶο- 
ΘΠ 6556 μα, 564 ρον ϊπα8 δοοὶρὶξ 8 5ὶ 
αἰοίαπι 6ϑϑθῖ, τὸν αὐτὸν ἔχων λογισμὸν ὅνπερ 
οἱ πλεῖν αἱρόμενοι μετὰ τῶν ἐυσεβῶν. 

ο “Ὡςπερ οἱ πλεῖν, ὅς. Εδγορὶα βαπί ἴῃ 
Θἅτηῃ σϑῖὴ δριιὰ Αποίογοβ ἰοβπηοηΐδ, 40: 
ἴοοο δὶς ΠΠαϑίγαημάο πα μῬαγαϊα ἰηβουὺ- 
Υἶγα ροββιηί. Ηδο ρευζ ποῖ ἰοοιι5 .)ϑολεϊὰ 
Ἰοηφὸ ρΡυ ομου μαι : ἴῃ “Εἰπτὰ ἐπὶ Θήθαις. ν. 
θ03, εἴ 566. ροξέσυθτν ἀἸχῚ Ἐτϑοοῖος, 

φεῦ τῷ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοῖς 
Δίκαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεδεςέροις" 

{5 γ Υβ  θὰ5 ᾿ῃξου]θοἴΐ5, δα αϊ. 

Ἢ γὰρ ξυνεισθὰς πλοῖον εὐσεδὴς ἀνὴρ 
Ναύτῃσι ϑερμοῖς 35, πανεργίᾳ τινὶ, 
Ὄλωλεν ἀνδρῶν σὰν ϑεοπτύςῳ γένει. 

ποσσὶ σοποϊηϊξ Ηογαϊΐαπα Μῖαδβα, 1. 3, 
οὐ, ᾧ. 

-- ----υεανο, αφιιὶ ΟγεΥὶβ. δαουινι 
Ρισαγὶξ αγοαηῶ, διιὺ ἐἰδάδηι 

δὲξ ἐγαθῖδθιι5, ἐναρὶἰξηλχιιο ἡπξοιιηι 
δοῖυαξ μἠαδοίια. ϑαρὲ Πὶεϑρὲ 
ΝΡ δοίτι5, ἐποοδίο αὐάιαϊὲ ἐπΐεσγινηι. 

Ὑδοΐογοβ δααθ, δὶ αὰὰ ΒΟΥ }15 ΤΠΔΓΕ 
γϑχαγοί ργόοθ ]α, δ ΒΆΤη 6} 8 δαί ΒΌΘΓα 
ΒοΙΘὈδηΐ ἱπιρ᾽ϑίατ! 8110} 8 Θογαπι, αὶ ἰπ 
ΠΑΥΪ ογαηΐ. ἘΣΧΘΙΩΡΙ γὴ ΠΟΌΪΪ6 ἴῃ «οπᾶ ἷ. 
5. εἴ 564. ἰἀότηαὰς ἰῃ έαρογᾶ, Οἷς. ἄς 
Ναῖ. Ὁ. 1. 8. ς. 87. ΥἹΑΕ, 5 δὲ, ΕἸ. Η. 
Υ. 1. 8. ς. 56. Ρηδοϑίν. 110..5,. ο8ρ. 90. 
Ὠϊοσ. 1,αδγᾷ. Ὁ. 1. βοβτη, 86, ὙΝΜ 
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ΡΟΥ {ΠΑΙΔΕΊΑΣ Η΄. υὐὰ, τοῦ 

ἐλογίζετο, εἰ ]άντες οἱ κοινῶνες Θεοσεξεῖς εἶεν, ἥττον ἂν. 
ἐθέλειν περί τε ἀλλήλϑς ἀνόσιόν τι ποιεῖν καὶ περὶ αὐτὸν, 
τῆς νομίζων εἶναι τῶν κοινώνων. ᾿Εμφανίξων δὲ καὶ τῦτο Ἐρὶ 
πολλῷ ἐποιεῖτο μηδένω μήτε ὀίων ἀδικεῖν μήτε σύμμωχον, ἀλλὰ 
τὸ δίκαιον ἰσχυρῶς ὁρῶν, μᾶλλον καὶ τὸς ἄλλες ὠετ᾽ ἂν τῶν μὲν 
αἰσχρῶν χερδῶν ἀπέχεσθαι, διὸ τὸ δικοί δ᾽ ἐθέλειν " πορίδεσθαι. 
Καὶ αἰδῶς δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον πάντας ἐμπιπλάνωαι, εἰ αὐ- 
τὸς Φανερὸς εἴη πάντας ὅτως αἰδέμενος, ὡς μήτ᾽ εἰπεῖν ἂν μήτε 
ποιῆσαι μηδὲν αἰσχρόν. ᾿᾿ὐτεχμοωίρετο δὲ τῦτο ὅτως ἕξειν ἐκ 
τοῦδε μὴ γὼρ ὅτι ἄρχοντω, ἀλλὼ καὶ ὃς ὁ φοξῦνται, μᾶλλον 
τὸς αἰδομένος αἰδθνται τῶν ἀνωιδῶν οἱ ἄνθρωτοι!" καὶ γυνοῖ- 
χας δὲ, ἃς ἂν οἰδομένως αἰσθάνωνται, ἀντοωιδεῖσϑσαι μᾶλλ 
ἐθέλδσιν ὁρῶντες. "Τὸ δ᾽ αὖ πείθεσθαι ὅτω μάλις᾽ ἂν ῴετο 
ἔμμονον εἶνωι τοῖς περὶ αὐτὸν, εἰ τὸς ἀπροφωσίζως πειθομένδς 
φανερὸς εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν τὼς μεγίξζως ἀρετὼς χοαὶ ἐπίι- 
πονωτάτοας δοχόντων παρέχεσθαι. Τιγνώσχων δ᾽ ὅτω χαὶ ποι- 
ὧν διετέλει. Καὶ σωφροσύνην δ᾽ αὑτθ ἐπιδειχνὺς, μῶλλον. 
ἐποίει χωὶ ταύτην πώντας σχεῖν. Ὅταν γὰρ ὁρῶσιν, ὦ μά: 
λιςζῶὼ ἕξεςιν ὑξρίζειν, τῦτον σωφρονῶντω, ὅτω μῶλλον οἵ γε ἀν 
θενέςεροι ἐθέλθσιν ἐδὲν ὑξριςικὸν ποιᾶντες Φωνεροὶ εἶνωι. ὃ Διή- 

τεραΐαἰαΐ ζαϊαγιιπη τ, 51 ΟΠ 65. 11 ΓΘ ῬΆΓΟΙΡ 65 γ]σ οϑὶ θϑβθηΐ, τηϊηὰβ 
ἁαποά ποίαγιπι Καοΐπιι8 ἴὰπη σοη Γὰ 58 ᾿πν]οθιη; ἴαπὶ σοηΐγα ΟὙγ μη ἰρϑιια, 
ἀοβίσπαγο νο]]θηῖ: χα] Ὀθηὸ 56 46 115, (1105 ΓΘΥΠῚ ῬΥΟΙΡ65 Πα Θραΐ, ργοπιό- 
τἰταπη 6586 ἀΥ Ι γα θαίαγ. [ΠῚ 46πΔ οὐπι ἀθο]αγογοῖ, [ἃ τπαχὶ πη 586 ἸδοοΓΟ, 51 
Π6Ο ΔΙΉΪΟ5 Π6Ο 5οοῖι5 ἰοοογοίι, οἵ οτῃ δου ον τὰ αποά Ππδίππι 6ββϑϑΐ ᾿ηΐα6- 
Γοία, Ταΐασιτα ραΐαθαΐ, αὖ 8}}1 4αοα 6 56 τὰ ρ 5. ἃ ἰπογ]β τηαρὶβ ΔΌ5.1Π6- 
τϑηΐ, ἃ ταϊοηθ Ἰιβίᾶ, γο ἴάσοῦθ πιὰ] θη. Ἐπίδιη ρμάονο αὰ νϑυθουπαϊᾷ 
Ρυΐαϊθαΐ οπιη65 πιᾶρὶβ 10] 6ἴτηι 1τῖ, δ᾽ ρΆ] 4 πὶ 056. ἀθοίαγαγοῖ, [ἃ 56. ΟΠΊΠΘ5 
γονογοσῖ, αἵ ΠΠ1] ἐπ ρ6 πος ἀἸσογοῖ πθὸ ΤΙἀσογοῖ, Αἰἴαὰθ μος "ὰ Γαΐϊαγχαμη ἰδῖο 
ἀΥριηθηΐο σΟἸ Προθδέ ; ὨΙ ΠΗ Γιπὶ Ποτϊη 68, ΠΟ αἰσαπη ὈΥΪηΟΙ ρθη, 5668. 1105 
οἴϊατη, 405 αἰϊοχιΐ ποη πιοίαπηΐ, Ππηαρὶ5 ΓΘ νου ΠΓ, 51 νθγθουπαὶ 51ηἴ,) αἂτη 
81 ἱπν Υ ΟΠ 61: δὲ τη] 16 γῸ5, 41ὰ8 6556 νϑγθοιηα5. δ παανογίαηϊ, λοημ 68 
ἰἸηςπρηΐθ5 ν]Ο ββῖ τη ΓΟΥΘΓΟΓῚ πηᾶρὶβ νου... {6ΠῈ νοῦ ρῬάγΘ ΠΟΙ βιπαϊαπι 5115 
᾿ἃ τηαχὶπγὸ σΟΠΒίΔΏΐΟΥ ΤΩΔΏΒΌΣΙῚ θαϊαθαΐ ; 51 605, 64] 51Π6 γϑοιιβαίοηθ ρᾶ- 
ΤΓογθηΐ, ἴῃ Οσ1}}15 ΟἸΠἴτπι τηαρὶβ οὐπαγοί, ααὰῃ 1105), (Ὁ στο ὨαχΙ Π]ὰ5. [ὰ- 
Βογοβἰββιτηάβαιθ νἱγίπξθ5. Θχ μῖθογο ν]ἀογθηίιγ, Οὐτηάϊιθ. 5. βεηιθῖ, δὲς 
οἰἴατα σογα Ῥουβονογαθαί. Ῥροιογθὰ τη ἀθγατοηοπὶ διὰ πι οϑίθπάθησο οἱ» 
βοιοραῖ, αξ πάη οἰΐαπ 411} πγαρῚ5 Θχρυσογθηῖ, Νά οἷαι ν]ἀογθπΐ ζοηιίγθς 
ΘιΠ, οἷ πηαχίπια ἰὰουϊας οβί ᾿η80]θηΐου ἀρϑηαὶ, πηοἀοϑί 56 ΡΌΓΘΙῸ ; ΤΠ] ΠῚδ 
νοΐπης ᾿πιθθο! Ποτοκ αἰΤὲ αὐ! αιιαπι Ἰ 5 ] οητ β ρά]απὶ ἄροῦον, δῖ. διίθπι 

ἃ Πορίζεσθαι)] Τιοριίαν δἰίαγα, ἰοϑίϊ ας νογὸ διὰ τῷ δικαίν ἀἸο αν τὰ κέρδη πορίζεσθαι, 
ϑίορηδηο εἱ Μυτοίο, ἴῃ Ἰἰθγῖ5 ααϊδαβά δ᾽ 4] πτηρίζεται τὴν τῆς δικαιοσύνης ὑδὸν πορευό- 

γεί, πορεύεσθαι. Ἐλάσχα Ἰοοίΐο τηαγρίηὶ μένος. Τὰ 5(ΘΡΠΆΠιι5. ᾿ 
ΜΜΒι Βοάϊ. εδί δἀβογρία : οὑπὶ φαὰ τοσορ-. ὀ ὠὈ Διήρει δὲ αἰδὼ, ὅ6.}] ΟΟπίον 1 ΤΊηι, ἴὶ, 
ἔσπιὶ γὙοΥθ.Ππ ΠΟῚ σογηπιαγογῖη. ΠΡ. 9, Ἐ0] φιᾶς Δροβίο!ϊ 5 Υἱσέτ6 5. πῃ ΥΛῸ ΠΘτίν 



ἀθθ ψ', 

ρει δὲ αἰδὼ καὶ σωφροσύνην τῇδε, ὡς τὸς μὲν αἰδεμένδς, τὰ ἐν 
τῷ φανερῷ "αἰσχρὰ φεύγοντας" τὸς δὲ σώφρονας, καὶ τὼ ἐν τῷ 
ἐπ. ἢ Καὶ ἐγκράτειαν δὲ ὅτω μάλις᾽ ἂν ὠετο ἀσκεῖσθαι, εἰ 
οὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ " ὑπὸ τῶν παρωυτίκοω ἡδονῶν ἑλχό- 
μενον ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ προπονεῖν ἐθέλοντα πρῶτον σὺν 
σῷ χολῷ τῶν εὐφροσυνῶν. 'Γοιγωρᾶν τοιῦτος ὧν ἐποίησεν ἐπὶ 
τοωῖς ϑύρωις πολλὴν μὲν τῶν χειρόνων εὐταξίων, ὑπεικόντων τοῖς 
ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ αἰδὼ καὶ εὐκοσ μίαν πρὸς ἀλλήλος. ᾿Ἐπέγ- 
νως δ᾽ ἂν ἐκεῖ ὀδένω οὔτε ὀργιζόμενον. χρωυγῇ, ὄτε χαίροντα 
ὑξριςικῶς γέλωτι" ἀλλὼ ἰδὼν ἂν αὐτὸς ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς χάλλλος 
ᾧῇν. Τοιαῦτα μὲν δὴ ποιῦντες καὶ ὁρῶντες ἐπὶ ϑύραις διῆ- 
γον ὲ 

Τῆς πολεμικῆς δ᾽ ἕνεκο, ἀσχήσεως ἐπὶ ϑήρων ἐξῆγεν ὅςπερ 
ἀσκεῖν ταῦτα ᾧετο χρῆνω!" ταύτην ἡγόμενος καὶ ὅλως “ ἀρίςην 
ἄσκησιν πολεμικῶν εἶνωι, καὶ ἱππικῆς δὲ ἀληθεςάτην. Καὶ 
γὰρ ἐπόχες. ἐν παντοδαποῖς χωρίοις αὕτη μάλιςξα ἀποδείχνυσι, 

ΞᾺΝΟΦΩΝΤΟΣ. 

ψεγεουηάϊαπι ἃς πιοιογατιοηθαι ςογηθθαῖ, αἵ σογδέ, νϑγθοσηᾶος ραίαμῃ ἴαν- 
Ῥία ἔπροτο : τηοάογαΐοβ, οἴϊδηῃ 11ὰ αιο οουϊὸ ἤαπέ. Ομ πεπίϊαπα οἰΐδπι κὶς 
Θχϑζοιταΐιιπι ἱσὶ ἃ διεῖ8 τηαχίηχὸ ρυζαθαΐ, 51 1ρ56 ἀθοϊαγαγοθῖ, 588 Ῥ6Ὶ ὁσσαβίόπο5 
ΟΒ]αἴαγαπη νοϊαρίαίιπι Ὁ 115 αὰδο Πποποβία οἵ θοῆα ϑϑϑθηΐ ΠῚ ΘὈβΊγΘΗΪ : βϑὰ 
ψ6 116 ροξϊὴς ἀηΐθ 1 ϊ145 Ἰδού. οὐπὴ Ποποϑίαϊθ οοη)εποΐμηι 5 ΒΟΙρΡΟΊε. 
Πτααὰθ (415 οπι οϑϑθῖ, ρϑυίθοις υἱ δα ρογίᾳβ τηᾶρπᾶ ἱπίΓἸΟσιιπὶ οϑϑοὲ τιοθϑ- 
118, ργφοβίδ τ Ἰογ θ 5 οδαἀδηΐιπι, ΤΔΔΡΉ 5 ΘΓΡᾺ 56 ἸΏ] ΘΠ ρυΟΥ οἱ σοιπροϑίϊα 
ΤΟΣ πρᾶν 85. ΝΟΙΆΪηθιὴ 101 δηἰπια νοῦ ϊβδοβ νοὶ ᾿γαβοθπίθμηῃ οὰπλ ψοοὶ- 

τς [ογαϊοηθ, ν6] ᾿πβοϊθηΐο εἶδ σαυάἀθηΐθηι : 56 θὺ5 δάβρίοϊθηβ θχ᾿βιϊπηᾷ58θ5 
ὙΘ8Ρ56 δα Ποηθϑίὶ δοογίφι Ἰογπιαπὶ νίνοσθ ΕΠ ΠῚ5 ἑθγὸ αυϊάθπι ἀρσοηαὶξ 
σΟὨΒΡΙΟΙ πα ΐδαιιθ ὁσοαραί! δὰ ρογίαβ ν᾽ΐατη ἀθριηῖ: ; 

Ομ ὐϊογὰπη Θχϑγοϊαι!οηβ ΒΘ ΠἸσεθ οαιιϑᾶ νϑηδίαμη 605 οαὐτσεαϊ, 41105 ἴῃ ἢ 5 
ΘΧΘΙΓΟΘΠ(ῸΒ ΙΓ θαίαν ; αἰὸά νϑπαιοηθπι ἀἐὐσογεῖ ἴθ 6 Πσ 80 τοὶ τοις 
ΟΡ ΓΔ ΠῚ ἜΧΘΙΟἰ δ ομθ 6556, ἰὰπὶ ΘΟ ΘΒ ΓΒ ἤοπισὸ νου ββιπηδ. Ναπι δὰ 
Ἰιδ᾽ἀοηάιιην Θαι15. ἴω Ἰοοῖβ αὶ θα Β Ποῖ με ο πιαχὶπιὸ τοδὶ! ἀρίοβ, ααδὰ ἢι- 

θὰ5 τεαυϊτγῖξ, φαϑάθιη δὲ Εριοίοξιιβ, εἰ φϊ- βου ρβίββοι, ἰαπάθιη ἴσως ἐδῃξὰπι Ξυρουίαε- 
ὅθτῃ ἰἰβάθμ δυὸ γουθὶβ Εποἠέν. ο. 02. 

ἃ Αἰσχρὰ φεύγοντας] (Οαπιεγαγῖιι8, ἰαδίθ 
ΘΙ ΡΏΔΠΟ, ἢ 510 ΘΧΘΙΏΡΪ. μοβὲ αἰσχρὰ Βογῖρ- 
ΤΌ 6586 ἴσως ἀϊοὶϊ, 564 οὔτι «θίληὶ δ Χ 
δὰ, αυδπὶ ΠαΌθιαι8, Ἰδοοπθ 55 υἰθηϊατη 
ΕἸ Ἰοϊαπγας, ΠΟῚ δὲ ον αὐϊάααδιι ὐϊοῖα- 
γλ5, Κ᾽ ἰἀπθη ἀἀἀοπάμτῃ χυϊὰ οϑϑϑί, ἰῃ- 
ααϊξ Βίθρμαηθβ, πὰ Οηγυ θη θ ἰοῦ 6586 
αὐ]οοίϊο Ἀδοπ αυὰτι ῬΑυζ 185 μόνον Ῥοδὲ 
αἰσχρὰ γ6] ροβὶ ἐν τῷ φανερῷς Βεᾷ αυϊὰ 5ὶ 
Τὰ ἔσως (ροτρὶξ Βέθρ απ 5) Ἰὰ ΠΥ Εἰ 15 
σοῃΐοχίαπι ΟΧ ΓΤ ΔΥΡΊΠ6 ἰγτορ δι οἀτη 8}}- 
15 Τοτίαβϑθ μόνον 6 6556 ἀῃηοί βϑοὶ ἡ ΕἸθεὶ 
οηΐπν μοίαϊ αἰ, οὐ πὰ αἰϊαιῖϑ. ἴσως λείπει μόνον, 

τἰξ, ααλ οογἐδ πηἰτηδανθγβπι {πουὶΐ, εἴ ἐκ 
τηλτσῖπ ἰγαηβίαΐαχσῃ πῃ οοπίοχέσμη. Ηδο- 
ἰομα5. 16 : δουϊιὰβ, ορίπου, φαὰῃν νογιύς. 
56 τη] γο βίο θυδΐ, Ἰηδισηὶ δἀθὸ ἀἰϊνιηᾶ- 
ἰἰοηΐβ βρθοϊτηϊηθ Ἰθοίογοτη ἵγαυάαγο,. 

Ὁ Ὑπὸ τῶν παραυτίκα, ὅς ,}1 ὙἹά 6. αὰ Ὠο- 
αν πὰ Ε}Ὁ. 1. Ρ. 45. ΤΥΗΝ 

ὁ ᾿Αρίςην ἄσκησιν ΝΙΟΒΙΟΥ Κυνηγ. 50 1η]- 
ἰαχὴ : Ἐγὼ μὲν οὖν παραινῶ τοῖς νέοις μὴ κα- 

 ταφρονεῖν κυνηγεσιῶν -τ------- ἐκ τύτων γὰρ γέγ- 
νονται τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἀγαθοὶ, εἴς τε ᾿ 
δγο.1 ΗΠ5 βι πη ἴα Ραββὶπι 'ὰ φοάθιῃ ἢ 
ΠΘΟΠΟῺ δπἾι5. εἶδέ, Ἰν. 1. Ῥ. 14. τερετίτγε 
οϑβί, 
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διὼ τὸ ϑηρίοις Φεύγεσιν ἕπεσθαι χωὶ ἀπὸ τῶν ἵππων ἐνεργὰὲς 
αὕτη μάλιςω ἀπεργάζεται, διὰ τὴν τὸ λαμβάνειν " φΦιλοτι- 
μίαν καὶ ἐπιθυμίαν. "Καὶ τὴν ἐγχράτειαν δὲ κωὶ πόνες καὶ 
ψύχη καὶ ϑάλπη καὶ λιμὸν καὶ δίψος δύνασθαι φέρειν, ἐνταωῦ- 
θα μάλιςω τὩροςείθιζε τὸς χοινῶνας. Καὶ νῦν δ᾽ ἔτι βασιλεὺς 
χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ περὶ βασιλέα ταῦτοω ποιᾶντες διωτελῦσιν. “Ὅτσι 
μὲν ὧν ἐκ ᾧετο προςήχειν ἐδενὶ ἀρχῆς, ὅςτις μὴ βελτίων εἴη τῶν 
ἀρχομένων, χαὶ τοῖς προειρημένοις πᾶσι δῆλον χαὶ ὅτι ὅτως 
᾿ὠσκῶν τὸς περὶ ἑωυτὸν, Ὡολὺ μάλιξςα αὐτὸς ἐξεπόνει χαὶ τὴν 
ἐγχράτειαν καὶ τὼς πολεμικὰς τέχνας κωὶ τὼς μελέτας. Καὶ 
γὼρ ἐπὶ ϑήραν τὸς μὲν ἄλλες ἐξῆγεν, ὁπότε " μὴ μένειν ἀνάγ- 
χῇ τις εἴη αὐτὸς δὲ χωὶ ὁπότε ἀνάγκη εἴη, οἴκοι ἐθήρα τὸ ἐν 
τοῖς Ὡαρωδείσοις ϑηρία τρεφόμενα" χαὶ ὅτε αὐτός ποτε “ πρὶν 
ἱδρῶσωι δεῖπνον ἠρεῖτο, ὅτε ἵπποις ἀγυμνάςοις σῖτον ἐνέξαλλε᾽ 
συμπαρεχάλει δὲ καὶ εἰς ταύτην τὴν ϑγήραν τὸς σερὶ αὑτὸν σκητ- 

σιδηΐθϑ ἴδγας 5θ6 0] ΠΘΟΘβ56 510: ἤξθο 6} βίοηιοβ Θἤοὶς πιαχίπηθ φιουδ 
ΕΧ δ4υἱ5 ρεγποϊεπο ορογ6, ρτορίθι σοῃίθηξομθηι βίμα!ηα8 οσαρ᾿ομηϊ, Ηἱὶς 
οἴαπι ππᾶχί τη δημμ08 1105 ῬΔΥΠΟἾρ65 δἀβιθίδοϊθθαί αὐ σοη(ηρηςίατῃ, δὲ ἰ8θὸ- 
Τ65, εἱ ἔτίρογα, οἱ σαΐογθβ, οἱ (Άπη6Π}, οἱ βιττα ἰο]ογαπἄα). Αι πὰης ααοαιια 
τ} ΓΟΧ (πηι αυΪ οαπὶ γΟρῈ νἱναηΐ ἴῃ ἢϊ5 ἰΔοΙ Πα 5 ρουβονογαηῖ. υοα Ἰρίτυς 
ΔΙΘΙΓαγϑίαν ΠΘΠΊΪΠΪ σΟηγ ΘηΪΓΟ ᾿ΠῚ ΡΟΣ πη, αἱ ΠΟῚ 6ϑ8οζ Β Ὀ] 6Ο[15 510] πη] οσ, 
φἔϊατῃ 115, 4 αηίθῃας δχροβυΐϊμηιιθ, ΟΠ θ5 ρογβρισιαηι δέ: δἱομξ ἐμά 
αἀυοααθ, αυοά 5005 ἴῃ παης τηοάστῃ Θχθγοθηάο, τα]τὸ ππαχὶ πιὸ ἴα αἀ οοη- 
ἀπδηξίαπ ἰμηὰ Ὀ6]]Π1οἀ5 ἀγίθβ οἵ Ἔχϑγοϊϊδίϊοηθβ ᾿ρ56 ἰα ογάπάο 586 σοῃϑβιιθίαοθ- 
τοί. Νϑιῃ νϑηδΐμηη αυϊάθη αἰϊοβ δἀποθθαίΐ, αθ1 πα}]ὰ πθοθϑβιίαβ ἀοηιὶ ταὰ- 
ὭΘΓΘ οορθθαΐ : [ρ56 νεγὸ δ(ϊαπὶ οὐπὶ ΠΘΟΘ556 βϑβοί 2567, ἀΟΙῚΪ ἔδγαβ νϑπαγὶ 
5016 θαΐῖ, 4186 ἴῃ βερίἰ5 μβουΐογιμη αἰθγθηΐαγ : ἢθο νϑ] 'ρ86 ρυἷι5 ππαμδηῆ, αἂ πὰ 
5ι18.556ΐ, βυμηθ θαΐ ΘΟΘΏ8ΠῚ  ΠΟΟ Θ6Ὲ15. ὈΥΪΠ15, αὰτη οββθηΐ ΘΧθυ 1, ρα θΏ πὶ 

ἃ Φιλοτιμίαν, ξς5.1] ᾿ῳωοποϊαγίϑ 510 ΙΟΟ 
γοΥΕ ------ργορίον δἐμάϊιηι ᾿οηπουὶβ εἰ οιιρὶ- 
εαἰϊαίεηι ΜΨΜΆΘΕ Αἴ φιλοτιμία γεοϊϊὰ5, Ορ᾿- 
ὨΟΥ, ὮΟΟ ἴοοο 5ἰτηρ Ἰοἰΐου γοἀδ5, ϑειζιηι, 
(ὐοπίεηϊο : 4.6}15 ὨἰγηΪ γα δογαῦι 6ϑί, 4] 
οὈπίχὰ οοηξοηάυπέ, αἴ Ποηογοῖὰ οἵ ἰαυ ἀθηὶ 
5101 ΕΧ χὰ φυδρίδτῃ οοῃβεααδηΐαν. Ἐδά 6 πὶ 
οὐαβάθσῃ γοοὶβ δβί βἰξηϊποδίϊο ᾿. 400. --- 
ὥςτε πολλὴν πᾶσι φιλοτιμίαν ἐνέθαλλεν, ὅπως ἔκα- 
φος ἄριςος φανήσοιτο Ἰζύρῳ, 

Ὁ Καὶ τὴν, ὅς6.1 Ῥιίμίαν. ἴῃ ῬΙΙΙΟΡοθη. ἢ. 
357. ἀδ τον ατὶ ἰηδταΐο νἱοίίιαιια : τὰ δὲ 
πάσης μὲν πλάνης ἔμπειρα, Ξὴ πάσης ἀνωμαλίας 
προφῆκον εἶναι, μάλιςα δὲ φέρειν ῥᾳδίως μὲν ἔνδει- 
αν εἰθισμένα, ῥαδίως δὲ ἀγρυπνίαν. Αἀϊ ΝοἍ- 
ἐΓΌΤΩ 50Ὁ ἌΝ Κυνηγετ. ΒΡ ΏΔη15 ἰορὶ 
τοδίδτῃτ, Καὶ πρὸς πόνης αὶ ψύχη ἡ θάλπη, καὶ 
πρὸς τὸ λίμον τὰ δίψος δύνασθαι φίρμειν. ΛΑΟΘΠ 
οἴατη, ἐχ ΟἈΠΠΘΓΑΤΊ ἴὈτο ἀἀουν! πρὸς ἐγ- 
γράτειαν, ὅ6 4 Ἡ181] τλυΐο. 

ο Μὴ μένειν, ὅς 6.1 Τ᾿ Ὁ ΠΟΙΑΥ "5 τηδυς 8» 
Ἰϑῖὰ ἤδης Ἰδοϊίοπθῖῃ ἴῃ γαυΐθηάο ποὺ ἰοοὸ 
Βοααϊίι" : ὑπότε μὴ μένειν οἴκοι ἀνάγκη" οἷ 6ἃ 
αὰ: δίαίϊηι βοααπηΐαν γοῦθᾶ 515 ἀἰϑίηρυ 

ὑπότε ἀνάγκη εἴη οἴκοι, ἐθήρα, 6. υοά 

αὐ Ἰδοϊοηδτη ᾿ἰΐατῃ αἰηοΐ, νοΧχ βδηὸ οἴκοι 
βΒαθαπάϊοπαα ρΡοίϊὰσ, φαᾶτῃ ἰοχίαϊ, οοπίγα 
θγογυγὰ οπληϊαηλ (ἰάθη, ἰηδογοηάα νἱά6- 
ἴαγ : πὸ ταΐῃὶ ᾿ϑαπηοϊανίδηα ἀἰδιησασηαϊ 
Γαίϊο το απὸ μἰαοοῖ, αἴααθ ἰβία, 415 ἴῃ δαϊί. 
ϑέορέι. Ετον. οτοϊογίβααα ἰδγὰ ογηηΐθυ8 ὁὉ- 
[ηοΐὲ : αμάαιθ δἀθὸ τϑοδρίπιθ. 6 γὰ 
ἰρβὰ νἱάρ 4 ποίαν τη Ρ. 22. 

ἃ Πρὶν ἱδρῶσαι, ὅκ6.1 Ιἄδπὶ Ζὸγὸ 46 ΟὙγῸ 
γαΐποτο {γα Νοσίογ ᾿ὰ ΠΟΌΡῸ ααἱ ἰηδου 0 ]- 
(αν Οἰκονομ Ρ. 484. εὐ. ϑἐερῖι. ᾿Ομνυμί σοι 
τὸν Μίθρην, (Τωγϑαπάγατῃ δὐϊοααϊςαν ΟΥ̓ΤᾺΒ) 
ὕταν περ ὑγιαίνω, μὴ πώποτε δειπνῆσαι; πρὶν 
ἱδρῶσμι, ἣ τῶν πολεμικῶν τι, ἢ, ἅτ, 
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φόχος. Τοιγαρᾶν πολὺ μὲν αὐτὸς διέφερεν ἐν πᾶσι τοῖς Χα- 
λοῖς ἔργοις, πολὺ δὲ οἱ περὶ ἐκεῖνον, διὼ τὴν ἀεὶ μελέτην. Πα- 
ράδειγμοα μὲν δὴ τοιόνδε ἑωυτὸν παρείχετο. Πρὸς δὲ τότῳ, 
χωὶ τῶν ἄλλων ὅςτινας μάλιξα ὁρώη τὼ χωλὼ διώχοντας, τὰ- 
τὸς χαὶ δώροις κωὶ ἀρχαῖς καὶ ἕδραις καὶ πάσαις τιμωῖς ἐγέ- 
ρωιρεν᾽ ὥςτε πολλὴν πᾶσι Φιλοτιμίον ἐνέξαλλεν, ὅπως ἕχαςζος 
ἄριζος Φανήσοιτο Κύρῳ. 

Καταμαθεῖν δὲ τὸ Κύρε δοχῦμεν, ὡς ἃ τότῳ μόνῳ ἐνόμιξε 
χρῆναι τὸς ἄρχοντως τῶν ἀρχομένων διαφέρειν, τῷ βελτίονας 
αὐτῶν εἶνωι, ἀλλὼ, καὶ κατωγοητεύειν ὥετο χρῆναι αὐτός. 
Στολήν τὲ γῶν εἵλετο τὴν Μηδιχὴν αὐτός τε φορεῖν, καὶ τὸς 
χοινῶνως ταύτην ἔπεισεν ἐνδύεσθαι" αὐτὴ γὼρ αὐτῷ συγκχρύπτειν 
ἐδόχει, εἴ τις τὶ ἐν τῷ σώματι ἐνδεὲς ἔχοι, χαὶ χωλλίςος χαὶ με- 
'γίςξας ἐπιδεικνύνω! τὸς φορᾶντωος. Καὶ γὰρ τὼ ὑποδήματα 
σοιαῦτα ἔχϑοιν, ἐν οἷς μάλιξα λαθεῖν ἐξι καὶ ὑποτιθεμένες τι, 
ὥςτε δοκεῖν μείζος εἶναι ἢ εἰσί. Καὶ "ὑποχρίεσθαι δὲ τὸς 
ὀφθαλμὲς προςίετο, ὡς εὐοφθωλμότεροι φαίνοιντο ἢ εἰσί καὶ 
ἐντρίξεσθωι, ὡς εὐχροώτεροι ὁρῶντο ἢ πεφύχασιν. ᾿Ἐϊμελέτησε 
δὲ καὶ ὡς μηδὲ πτύοντες μηδὲ ἀπομυττόμενο; Φωνεροὶ εἶεν᾽ 
μηδὲ μεταςρεφόμενοι ἐπὶ ϑέων μηδενὸς, ἢ ὡς ἐδὲν θαυμάζοντες. 

Οὔ] Ιοϊοθαΐ : αὐ πάη νϑηδι!οηθτη Βοθρ ΓΙ θ γος. οἰΐδην 5805 ἰην αθαῖ, Τδαυς 
Ὠλα] τα ᾿ῃ Οπηη 05 ρ τ θοἸατβ δου δέ ϑέμεαϊ ἐδ ̓ρ58 ργδβίαθαϊ, ππυϊεὰτα 
41 σπη 60. νϑυβα δηΐων, Οὗ Θχθγοϊ τα] οηθῖη ἐϊαηι ρογρθίσθαη. Αἴαὰδ Πὺ- 
᾿βιηοαὶ βὰπὸ ΘΧΘΠΡΙ ἢ) 'ρ86. 56. ργϑθ. Ῥγεθίογθὰ, δὶ αυο5 αἰΐοβ νἱάθγεε 
Ταλχ δ ΓΟ οποβίαγιη βϑοίδιουοβ, 605 οἵ ἀοηΐβ, δὲ πηρουῖς, οἱ βθάθηαὶ 
Ιοςο, οἱ ουληΐθι5 ποθ υ θεῖ οὐπαραῖ: δαθὸ αἱ Θπιηῖθυ5 ἰησθηβ βία πὶ 1η}1- 
οογοῖ, φῦ αὐἰϑαιο Οὐγὸ θ᾿ γεοβιδ ἢ ἰ551 Π}}18. νἸ ἀθγθίαν, 
Απἰηδάνο ῖββο νογὺ πὸς ἴῃ Οντο ἃ ᾳφιοαθθ ρΡαΐαμιιβ, φαοὰ πο 60 ἀυῆ- 

ταχαῦ ργϊπΟΙρ 65 Θχ βίη ΓΙ θυ ϑοβέαγθ ΒᾺ] ΘΟ δ 5.0] ἀθθοσο, αἱ 118. τη ἸΟΓΘΒ 65- 
βϑηΐ : νϑεῦμη δείαμη ἢ] ὈΥ5 φείδιιϑάαην Ππὸ5 115 ἀθ προ 5. ἈΡΟΙ Γαγοίαγ. 
Τίααιιθ ἰστν 5.101 νοβίθην Μραϊοαπὶ σϑοίδμάθτη 6586 δοσίο ᾿υάϊοῖο βίαταϊξ, τὰπὰ 
ἐ{Π διὸ Ῥαυτοῖριυὰ σΟἸ οσῖο ρουϑαβιῖ, αἱ φαπάθμη ἱπαμθγθηΐ: ἤδη 8] αὐἱὰ 
ἀν 8) 1οὰ} 18 ΘΟΥΡΟΥΘ ΝΠ] οββοί, ἃ νϑϑιϊτ5 15 Θοσυ τ Ογτοὸ νἰάἀοθαίωῦ : οἱ {|| 05, 
4] οἰτπὶ σοβίαγοηξ, αιιὰτ ρ οἸου τ πλοβ οἵ τπαχίμηοβ θα ῖθορθ Ηδθθηξ θηΐην 
ἢ} 5 Π͵0 1 σα! θοβ, ἴῃ αυϊθυβ πιαχη ὃ 500] 161 οἴαπι ἀαθϊά ροϊοδβί, αὐ στδῃ- 
ἀἴογοβ, αιὰπι 5ἰπΐ, 6858 νἱἠθαπίισ, Ηος οἴϊατη δἀηλεθοθαΐ, αἱ οσυ}15 Ρὶρ- 
γηρηΐα ηὐέεράατη 500} πογθηΐυγ, ααὸ ν]ἠογοηταν οοαΐοβ Βάθογο μὰ ογΟΓ 5, 
φαΐτα δβϑθηΐ : οἵ υἱ ποι ἰη τἸσαγοίαγ, ααὸ ρυ θα" οοοῦθ θυ συ Π γθ- 
τὰν, αυὰπι παΐαγα σοποοββίββδοί. Αἀ θοὸς 608 θχϑγεαϊῖ, αὐ ραΐαμα πος ΘΧΡθΌ- 
τοηΐ Πδς ΘΙ ΠρΡΓΘηΐ 56 : πος δά υἱΐδην γον Βροοσιαπαγη 56 ΟΠ ΓΘ Πΐ, 

᾿ μἰδ, 
ἃ Ὑποχρίεσθαι δὲ, ὅ0.} ἘΝ ποσὰ 586}]. “ὃς ῥὐὲν ϑαυμάζοντες) ΖΘὨΟΙΪΒ5 ρἰΔοίαπιο. 

Μδάοτατ ἃς τρυφητῶν ἀρὰ Ὁ]185 οἰϊδταη. οταῖ, ἰοβίο Ζιαδρέ, 1. 7. ὁ. 193. τὸν σοφὸν ῥδὲν 
ξοπίεβ. Υἱάθ ηὐιθοκπλο δ τὸ ΤΠ οἰΔΥ 8. ϑαυμάζειν. ῬΥΓΠΆΞΟΓαΒ ἴδηι ΠαΠΟ 5656 ἘΧ 
Ὁ. 16. . ἡ οΞορ Ὠϊὰ Το ῬΌΓΟΘΡΙΒ56 φτγοΐδδευς 
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Πάντα δὲ ταῦτα ᾧετο φέρειν τι εἰς τὸ δυσκωταφρονητοτέρες 
φαίνεσθαι τοῖς ἀρχομένοις. Οὺς μὲν δὴ ἄρχειν ὥετο ἡ ̓ χεῖναι 
δι᾿ ἑωυτῷ, ὅτω χωτεσκεύασε χωὶ μελέτῃ καὶ τῷ σεμνῶς Ὡροεςά- 
νων αὐτῶν ὃς δ᾽ αὖ κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δολεύειν, τότος ὅτε 

.- -“ 2 Υ̓͂ "Α ὍΝ, 7 δ [νὴ ᾿ μελετᾷν τῶν ἐλευθερίων πόνων δδένω παρώρμα, ὅτε ὅπλα χεκχ- 
σῆσθαι ἐπέτρεπεν" ἐπεμελεῖτο δ᾽ " ὅπως μήτε ἄσιτοι; μήτε ἄπο- 
σοί ποτε ἔσοιντο, ἐλευθερίων ἕνεχα μελετημάτων. Καὶ γὰρ 
ὁπόταν ἐλαύνοιεν τὼ ϑηρία τοῖς ἱππεῦσιν εἰς τὼ πεδίω, Φέρεσ- 
θαι σῖτον εἰς ϑήραν τότοις ἐπέτρεπε, τῶν δὲ ἐλευθέρων ὀδενί᾽ χαὶ 
ὑχότε πορεία εἴη, ἦγεν αὐτὸς πρὸς τὼ ὕδατα, ὥςπερ τὼ ὑποζύ- 
ψιῶ. Καὶ ὁπότε δὲ ὥρα εἴη ἀρίςε, ἀνέμενεν αὐτὸς ἔςτ᾽ ἂν Φά- 
γγοιέν τι ὡς μὴ " βολιμιῷεν" ὥςτε καὶ ὅτοι αὐτὸν, ὥςπερ οἱ ἄριςοι, 
“ πατέρα ἐκάλϑν, ὅτε ἐπεμέλετο αὐτῶν ὅπως ἀναμφιλόγως ἀεὶ 

«μιᾶϑ5ὲ ηἾ8}}} δὐπηγατοπίαγσ. ἤος δἀθὸ υπὶνοίβα ρυϊαῦαΐ Αἰχυϊὰ ἃἀίογγο πλο- 
τηθητὶ αὐ πος, υἕ ΞΕ] Θοἑογ πη ᾿πηΡΌτΊΟ 510 σοπίδιηρία τπαἰηϊ μη ὃ αἴρῃ! ν] ἀθυθη.- 
ἴὰγ. Εἴ δὰ ἢυης 5Ξδηὰ πηοάππ 6055 αυρὺ5 θοηθῆοϊο σ00 πηαρὶβίγαϊιιβ πιδη- 
ἀαηάοβ 6586 ρυίαθαί, ἰῃϑίγιχι : τἀ δχογοθηᾶο, ἴα 110 080, αιοα οἷβ 
οὐπ τηδ]θβίαϊα ρυϑθθϑβεῖ : 6105 αἰῖθμὰ δα] βου ν θη πη ᾿ῃβίσιιθθαΐ, Θ05. πος δά 
868 ἴῃ θοσῖθα5 0}}1}5 θογαΐθιι5 Ἔχουοθηοβ Ἔχοϊαθαί, ἤθῸ μα 6 16 ἃγπηᾶ 51Πη6- 
δαΐ : βΒιυἀϊοβόφαδ ἀαθαΐ ὄροταπι, πὸ ἀπαυᾶπι ἢ αἰ πτα Θχογο  οημμ οδιιβ, 
ΨΕΪ οἴθο ναὶ μοία σαγογοηί. Εἰθηΐπι 15 ρϑγηοθαΐ, αποίϊθ5 Θαυ 5 ἴδγας 
ἴῃ Τα ρο5 δαϊσογοηΐῖ, αἱ οἰδυνμη δ νϑηαι ΟΠ θ᾽. 56 ΟΠ Βα ΠΟ Θηξ, ΠΡ ΘΠΠΙΟΓΙΠῚ 
ψεγὸ ῃριίηΐηὶ : αυδηέο ἰΐθι (οϊθητιπι ογαΐ ἰΐοῦ, αὐ δαθαβ 605, βϑυϊπδ ἃς 
ἡυπιρηΐα, ἀυσοοῦθαξς. ἘΠῚ οἀμπὰ ρύδηα!! ἰομθρυ5 ογαΐ, αχρθοΐαθαῖ θ0ὸ5 ἄοηθο 8]}- 
4υϊά ξφοτηοάϊδβοηΐ, πὸ ἴλπηθβ ἱπρθῆβ 605 ἱπναάογοεί : απὸ ἤθραΐ αἱ οἰΐαη Ηϊ, 
ΟΠ Δἰἰτοῦ 8δς ορεϊπιαΐαβ, θην ραΐίγοιῃ δά ροϊϊαγθης : φαὸα συαπι ᾿ρβοχιηι ρῈ- 

Μϑίο Βοάϊ. 
ἄσιτοι, ὅτα. 

6 ΒυλιμιῷενἾ ϑιυιδαβ: Βελιμιᾷν. τὸ παρ᾽ ἡμῖν 
«ΝῊ αὐπιυϊγανγὰ ργορὰ γ68 εδὲ τὐνα, Ομηἰοῖ, λιμώττειν. 
ϑοιάφυιε, χυμξ μοδϑῖξ ἔασεγε εἰ ϑεγυαγε ὕξα- ςύμαχον ἐπιδάκνεσθαι ὑπὸ τῇ λιμῦ. Ῥιαυογί- 

μη. γτι8: βυολιμιᾷ, μεγάλως λιμώττει" Τά νεγὸ τηοΥ- 
ὍΣ ροηυβ, ααοά (ἀγθθοοὶ βόλιμον Δαάροι!]δηΐ, 
τὰ ἀφβουῖι αἰαἰοη. Ὠοῆη, Μίδα. ρΡ. 262. 

«ϑῖ, τὸ μηδὲν ϑαυμάζειν. ῬΙμίαγοίι. περὶ τ 
ἀκύειν, Ρ.«44. Ἠΐϊης ον. 1. 1. 6ρ. 6. 

Ῥυϊὰϑ Ἰοροθδίαν ὅπως μήποτ᾽ 

Αἱ Ριαίοπὶ ἴα Τιεαϊεῖο Ῥ. 155. οἱ «Ἄνίοίοί. 

Ξενοφῶν δὲ βυλιμιᾷν λέγει τὸ τὸν 

τῶν μετὰ τὰ φυσ. 1. 1. ς, 2. τὸ ϑαυμάζειν ε5ί 
τῆς φιλοσοφίας, εἴ μάλα φιλοσὄφυ πάθος. 

γογὰπη σθποι ἰατὶ τα ηΐ, 426 ἰΔηξζὰγα 
ΔηΐΕΥ 86 ρυρηᾶγα νἱἀδηΐαν, βθπίθητζίςο ; ἱ 
ἄς ἄτοπα ῬῃΠ]οβορῃο, Ρ]αΐϊοηθιη εἰ Ασἰβίο- 
ἰεἰεπι, ἀθ γείεγα πο βαρίθηίία [απ ἀρίοοπὶ 
5 τη πλάτη ἀϑϑοουίο, ᾿γίουο5 1109 Ἰοαυὶ 5ία- 
ταοτίπηι5. 
μ.... δι᾽ ἑαυτῦ, ἤτω] μὰ οἀϊ, 5ίορὶι. 

“ “1:4. ἴῃ χυϊδυβάδτη ᾿ἰ τῖϑ ροηίίαν 
αἰδθιίποείο ροβί χρῆναι. Ὠο γοοίό : 864. ἀ6 
0 ἰάπιοη Ἰεοίογοτη ποὺ οοἰαπάμτῃ οχίβιϊ- 
ΣΏΔΥΙ 

» Ὅστως μήτε, ὅ.6.1 Τὰ γοθοΥ ρϑίγηι}9 δΧ 

Ὑ. 2. Βόλιμός ἐςι διάθεσις, καθ ἣν ἐπιζήτησις ἐκ 
μικρῶν διαλειμμάτων γίνεται τροφῆς. ᾿Ἐικλύον- 
ται δὲ αὶ καταπίπτυσι, ἢ ἀχροῦσι καὶ καταψύχον- 
ται τὰ ἄκρα, θλίθονταί τε τὸν ςήμαχον, κα, ὃ σφυγ- 
μὸς ἐπ᾿ αὐτῶν ἀμυδρὸς γίνεται. Ὑιάδ αὐτῷ ἀθ 
μος γοιὸ ποίαν!!! ΟἹ. 7Ζωπρεν. αα Ῥοϊ!.1, 2, 
86ρηι. 217. (16]]. 1. 16. ο. 3, 

ἀἁ Πατέρα ἐκάλιν] Ἡεγοΐοῖ. 1. 8. ὁ. 89. 
λέγυσι Πέρσαι ὡς Δαρεῖος μὲν ἣν κάπη- 

λος, Καμθύσης δὲ, δεσπότης. Ἰζῦρος δὲ, πατήρ, 
Ὃ μὲν, ὅτι ἐκαπήλευε πάντα τὰ πρήγματα" ὃ δὲ, 
ὅτι χαλεπός τε ἦν καὶ ὀλίγωρος" ὃ δὲ, ότι ἤπιός τέ, 
τῷ ἀγαθά σῴι πάντα ἰμηχανήσατο. ἮΙ εἶπεν 

ΤΌΤ ΤΟΥ 8 γοίογουας {Πγβ9ῖ5. οἱ πατὴρ 
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ἀνδροαποδα διωτελοῖεν. “Γῆ μὲν δῇ ὅλη Περσῶν ἀρχῇ ὅτῳ τὴν 
ἀσφάλειαν κατεσχεύαξ εν" » 
Ῥαυτῷ δὲ, ὅτι μὲν ὀχ, ὑπὸ τῶν καὶ ὄντων χίνὸ Ἵ )) 06, β ἣν. αταςραφεντων χίνθυνος εἰῆ 

παθεῖν τι, ἰσχυρῶς ἐθάῤῥει" (χαὶ γὼρ ἀνάλκιδως ἡγεῖτο εἶναι 
αὐτὸς, κωὶ ἀσυντάκτες ὄντας ἑώρο;, καὶ πρὸς τότοις ἐδὲ ἐπλη- 
σίαζε τότων ἐδεὶς αὐτῷ ὅτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας) ὃς δὲ προτί- 
ζςὃς τε ἡγεῖτο, χοὶ ὡπλισμένος καὶ ἀθρύθς ὄντας ἑώρα, καὶ τὸς 
μὲν αὐτῶν ἤδει ἱππέων ἡγεμόνος ὄντας, τὰς δὲ, πεξῶν᾽ πολλὸς 
δὲ αὐτῶν καὶ φρονήματω ἔχοντας ἠσθάνετο ὡς ἱκωνὸς ὄντως ἄρ- 

εἰν καὶ τοῖς φύλαξι δὲ αὐτὸ ὅτοι μάλιςω ἐωλησίαξον, χαὶ 
αὐτῷ δὲ Κύρῳ τότων πολλοὶ πολλάκις συνεμίγνυσαν" (ἀνάγκη 
"γὰρ ἦν, ὅτι χωὶ χρῆσθωι ἔμελλεν αὐτοῖς) ὑπὸ τότων ἂν χαὶ 
κίνδυνος ἦν αὐτὸν μάλιςο, παθεῖν τι χωτὼ πολλὸς τρόπος. Σχο- 
πῶν ὃν ὅπως ἂν αὐτῷ χαὶ τὼ ἀπὸ τότων ἀκίνδυνω " γένοιντο, τὸ 
ἐὲν περιελέσθαι αὐτῶν τὼ ὅτλω καὶ ἀπολέμος ποιῆσαι, ἀπεδο- 
κίμοσε, χκοωὶ ἄδικον ἡγόμενος, κωὶ χατάλυσιν τῆς ἀρχῆς τῶτο 

τογοί, αἱ ΒΟΩΡΟΥ δἰπα ἀυδιο ππαποῖρία πηαπογοηῖ, ἐς ἰοΐατη αυϊάθπι ἐπηρο- 
χαπὶ Ῥουβίσαμι ῃσο πηοάο ἤγμηιπι αἱ Θδϑοῖ ἂο δέαδιϊο, Οηγιιδ οἰϊθοϊξ : 

Αἱ 5181 πὸ αυϊεὶ 80 115, αιιοβ 'ῃ ροϊοβίαίοπι γϑἀθρ ββοῖ, δοοϊἀθγοῖ, ἢ ΠῚ Ρογξ- 
ΟἿ ἐαΐατιηι, να! ὃ ἀπίπιο σοηΠἀοθαΐ : (Παπὶ οἱ ᾿π θ ἢ 65 θο5 θχ δε πηαθαΐ, οἵ 
ΠΠ}]0 ὑπιέοῦ 86 σοη  αποίοβ οὐϊπο ν᾽ ἀθρθαΐ, ἃς ῥυροιουθὰ ποῖῖο ΠΟΥ ΠῚ ῬΥΟΡ ΤΙΣ 
δα Ιρβϑπὶ ποθ ἡσσῖι πϑῆπθ ἰηἰογάϊα ἀσσθάθθαι) ατιοὸ5 νεγὸ Ργϑοϑίαπε551- 
1005 ἀπισοθαΐ, οἵ αὐγπ]5 1Πσίγποίοβ, οἵ σοηίογίοβ. σοηϑθ] οἰ οθαΐ, ἃς ῬΑΥΓΩ κοῖ6- 
θαΐ οαυϊαπι ἀπσοβ 6556, μασι ρϑα ατα ; δου πη τ6 σου  πγο5 απ πιϑά νου - 
ἰοθαΐ 6556 ΔΠΙΠ}}5 Θ᾽ αἰ 15, 4 δὶ 41 δα Ἰπηρογαηθαπι ϑββθηΐ Ἰἀοποὶ : αυ! 88 
ΡτορΡΙὼὰ5 δα ουβίοάοβ ᾿ρϑῖιβ ἀσοθάογο βο] θδηΐ, φαογάμησιδ τὰ] Ονταπι 10- 
511Π| 58 ρο Πα πιθγὸ σον Θηἰγοηξ ς (το ΠΟΥ ΠΘΟΘ556 ογαί, βιηυάθην ορογᾶ 'ῃ80- 
Γαπη αἱ] ν 6] ]6 1) 4}} 115. ᾿σίταν τηαχιηνὸ πὸ αὐἹά οἱ πηδ]ὶ δοοϊάογοί, μϑγ σα απὶ 
ογαῖ, 144τ|6 Τα} {15 πη 58. ΟιιαΟΌΎθῖη αἰβριοἴθη5 αὰο Ῥαοίο ἃ 58. αυοααθ 
ταΐι5 δϑβοῖ, Ὡγπιὰ αυϊάθπι 1}115 δα ϊπλϊ δὲ γα αἱ δα θθ τὶ ἱπθρίοβ, πη τπὲ 
Ρτοθανὶῖ : αιιὸα 6556 ἡΠπ οἱ οὰπὶ ἱπ| τᾷ δὲ συτη ἐπι ρουῖ ΘνΘΥβοη8 σοη]πο- 
ἴὰπὶ ἀπεογοῖ : γυγβὰβ Θὺ5 πο ἀἀιηϊ το γθ, ἃς μα απ ἀδοϊαγατε αυοα ἤάθιῃ εἷξ 

(αἱ Ηοχλογὰβ ρ]05 Υἱσθ 5 ρ]]οὶ) ὡς ἤπιος 
ἥεν. ἘΞΒάδπι Πουαπὶ οἹαηϊιπὶ δἀρο]]αΐο- 
65, Ὁ Ηργοάοίο Παιβίαβ, γθσοηβοί δἴϊδτη 
ῬΠεηνϊδιδιι5 οταί. 19. Ρ. 238. ροςίγ, οἀϊΐ, 

Πέρσαι καλῶς Κῦρον μὲν, πατέρα᾽ Καμδύ- 
αην δὲ, δεσπότην" Δαρεῖον δὲ, κάπηλον ἐπωνόμα- 
ζον. Τδηρὶξ οἱ υὐἱἱιθίίαηιι5 οταῖ. 1. ρᾷρ. 9. 
Ὁδ1 νἱἀθ ογυ ἀ Εἰ581 ηγὰ8 ΠΙαβίγ 5. Ἐς. ϑραν- 
μοπιλὲ ΟὈΒΘΥν ἃ ΟΠ 68. 

8 Γὰρ ἦν, ὅτι αὶ, ὅ.6.} ὅ΄᾽΄ὁ οὐϊΐ, Πιοιηεὶ, 
Εἰοη. ἄνω. 60 8}1{87 5ου1θὶ γοὶαἱ 5:6- 
Ῥθδηιϑ. οἵ. αθθοὶ κεχρῆσθαι ἔμελλεν αὐ- 
τοῖς. 864 μέλλω οὕμὴ ῥτεθίογιίο ἰη ἢ αἰῖνὶ 
Ῥουρθταπι κι αγ, ΜΔ, ΒΟΩ]. ἐγθαὶ λα 
ΘΙ ΠΙΆ ᾿ συΠ πῃ ΡΧΉΪΡρε εἴ τι κευρῆσθαι 

ἐμμελῶς. Τύρα Πἴθδν, ἰἰοησαθ οαϊί. «ἡἹά. 
εἱ Εἴου. Ῥϑυὸ ἴηἶτα ἀαπί κεχρῆσθαί τε πλείσ- 
τοις, ὉΔῚ ΤΘΡΟΠ ΘΔ δϑὶ ἢ χρῆσθαι πλείο- 
τοῖς, ὲ 

Ὁ Τένοιντο] πὰ ΝΒ. ΒΟΑΙ, εἰ εἀϊξ. «Π)ά, 
δίερ). Τιοιιιοὶ, [ἢ 81115 φαϊθυδάδιηι Ἰοβ τα 
γένοιτο, ααϊθα5 ἀοοραϊξ Θκϑιηρίαῦ ΘΔ τ ο 
γίϑαμη. Ῥδγατὰ γον αἶγο ἰδηάθηη Ἰηοάο᾽ 
Ιοσὰϑ : Ὥδλτὰ ἀρὰ Αποΐοτοϑ βρὸ ποιῃιηῦ 
πουίΐγα ΡἸΌγΑΠΘ οαπὶ νογθο ΡΠ] ἡαποίδ 
τορογίαβ. Νοβίοθγ 110. 1. Ρ. 67. ἴῃ 6 
οὔδηιν ρουῖοάο ἀΐνουβοβ δα θϊξ ΠΟ ΠΊΘΓΟΘ 
ἐν τοῖς πολεμικοῖς τὰ καινὰ μ ᾿ 
μεῖ' ταῦτα γὰρ μᾶλλιν καὶ ἐξαπατᾶν δῦνανται ------- 
ΟὉηΐον Τοῦ, χ. 27, ᾿ ; 

πε  Ν μμ μδδι. ἡ. τω. ὩΣ 



ἧ» 
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νομίζων" τὸ δ᾽ αὖ μὴ προςίεσθα! αὐτὸς, καὶ τὸ ἀπιςὄντα Φωνε- 
“ρὸν εἶνωι, ἀρχὴν ἡγήσατο πόλεμϑ᾽ ἕν δ᾽ ἀντὶ πάντων τότων ἔγ- 
νω χαὶ κράτιςον εἶνωι πρὸς τὴν αὑτῷ ἀσφάλειαν χωὶ χάλλιςον, 
εἰ δύναιτο ποιῆσοι τὸς χρατίστος ἑαυτῷ μᾶλλον Φίλος ἢ ἀλ- 
λήλοις. ὭὩςς ὃν ἐπὶ τὸ φιλεῖσθωι δοκεῖ ἡμῖν ἐλθεῖν, τῦτο σει- 
ῥασόμεθα διηγήσωσθαι. ἷ 

Πρῶτον μὲν γὼρ διὼ πωντὸς ἀεὶ τὸ χρόνϑ Φιλωνθρωπίων τῆς 
Ψυχῆς ὡς ἠδύνατο μάλιςα ἐνεφάνιζεν' ἡγόμενος, ὥςπερ ἃ ῥύ- 
διόν ἐς! Φιλεῖν τὸς μισεῖν δοχδντας, ἐδ᾽ εὐνοεῖν τοῖς χωκονόοις, 
ὅτω χωὶ τὸς γνωσθέντας ὡς φιλϑσι, κωὶ εὐνοῦσιν ἐκ ἂν δύνωσ- 
θαι μισεῖσθαι ὑπὸ τῶν φιλεῖσθαι ἡγθμένων. “Ἕως μὲν ὃν χρή- 
μασιν ἀδυνωτώτερος ἦν εὐεργετεῖν, τῷ τε προνοεῖν τῶν συνόντων 
χωὶ τῷ προπονεῖν, καὶ τῷ συνηδόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς Φα- 
γερὸς εἶναι, συνωχθόμενος δὲ ἐπὶ τοῖς κοκοῖς, τότοις ἐπειρᾶτο τὴν 
φιλίαν ϑηρεύειν" ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο αὐτῷ ὥςτε χρήμασιν εὐεργε- 
τεῖν, δοχεῖ ἡμῖν γνῶνο!, πρῶτον μὲν, ὡς εὐεργέτημω ἀνθρώποις 
“πρὸς ἀλλήλεος ἐδέν ἐξιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς δαπάνης ἐπιχωριτώτερον, 
ἢ σίτων καὶ ποτῶν μετάδοσις. 'Τὅτο δ᾽ ὅτω νομίσας, πρῶτον μὲν 
ἐπὶ τὴν αὗὑτϑ τράπεξαν συνέταξεν, ὅπως οἷς αὐτὸς σιτοῖτο σίτοις, τό- 
τοῖς ὅμοια ἀεὶ "παρατίθοιτο αὐτῷ͵ ἱχωανὰ πωμπόλλοις ἀνθρώποις" 

ὨΘη δαθοχεί, ἐαά Ὀ6111 Ἰμτατα 6556. δ ιγαγθίαν : ἴδααθ ἦος ὑπ πὰ ΒΓΟΥΌΠΩ 
οπηῃΐαπη ἰοςο ᾿πἀἸσαθαΐ οἱ ορίϊ πη} 6556 84] Βθουυ ἴθι βααγὰ ἃς ΠΟΙΘ5[1581- 
Τῆι 51 ὈΥςοβί Δ 1551Π105 {05 5101 γϑάθγοί δι ΟΙοΥΘ5 αδχη ᾿Πίθυ 56 ἸΡ505 
εββϑοηΐ, ὅἝυὸ Ἰριτυγ τη ρον ηἶβ86 ΠΟΡῚ5 οὸ ν!ἀθαίαγ, αἱ ἀπιατγοίι, Ἔχρο- 
ΠΘΓΘ ΘΟΠΔΌΙΠΊΟΓ. 

᾿ Ῥεημηὰμπ αυον 5 [ΘΠ ρογ6 αᾳυὰπι μοΐογαϊ πηαχὶπιὸ ᾿ππππδηϊαΐθπι δηῖπιῖ ἀ6- 
ΟἸαγαθαί ; εὐτ οχἰβετηαγοῖ, φαθπιδατηοά ἀπ [αο]6 ἤθη 511 05 ΟΠΠσογθ, Ὁ] 
οὔἶββα ν]ἀδαηίιζ, διΐ ταα]ὸ ογρα ποὸ5 δάίδθοίοβ. Ὀθηθνοϊθηϊᾷ, σοι ρ]θοί!, 510 
ΠΟΙ ΟῚ ρΟ586 υ 1111, αφιογαμη σΟρΡΉΪι15 511 ΔΠΊΟΥ οἱ θθηθνο θα, 115 Οὐ 0 51ηἴ, 
αἱ 86 ἀἸ]Πρὶ αὐ τθηίασ. Οπδπλάϊα οογίθ αυϊάθπι πη τὰ να]ογοῖ ορῖθιβ δὰ 
Ὀεποῆοῖα σοπίεγοπαα, ἰὰμὴ 1115 ργοβρίοῖθ πο 4] οὰπὶ 'ρ80 νογβαυθηΐα, {1ΠῈ 
ῬΙῸ 115 ἰαθογάπάο, οἱ ραΐαπι ἀθοϊδγαηαο 56 ργοβρϑυὶβ ᾿ρβοῦαπιΓθθι5 [οοἴαγὶ, δά- 
ὙΘΥΒΑΒ ΡΥ ΘΓ [ΈΓΓΘ, ΥΘ ΔΓ ΔΙΊΟΓΘ ΘΟΓΙΠῚ Ὠἰοθαίαγ ; νογὰπι ροβίθδαιδμῃι ἰός 
δάδρίυβ 6βί, αἱ θαποίϊουβ 6586 ἰαγρίθηῖς ορίθιι5 ροββοῖ, απ μηδάνο 556 ΠΟΡῚ5 
νἹάσίαγ, ρυϊπηὸ αυϊάδπι Ὀοηθἤοίαμη Ποπιϊηἰ θ18 ἸΠΈΟΥ 56 ὁχ δδ ἀθπὶ ἱπηροηβᾶ παΪ- 
ἴαπι 6586 ργαίυ5, αὰπη 51 4115 οἰ θατη ἀο ροϊαϊη ἱπηρογι αν, [4 οσὰπι ἂ 56 Πᾶ- 
Ῥ6Γδ βίδιυἱδβοί, ὑτίπυὰπι ἀ6 πηθηβᾷ 8 τηαπάδτϊαμ ἀθάϊξ, αἱ αυϊθ5 ᾿ρ586 οἰ δ18 νθ- 
Β0ΘΓΘΙΌΓ, 115 Βί τη 1} 65 ΒΟΙΩΡΟΥ 510] δ ροπογθηίαγ, μΘυτλ 15 πουλὶ ηἶθιι5 βαΠ δ ια  : 

ἃ οιτο} ϑ16 11 ΟΠ 0015, 1105 νἱάϊ, τπαΐο : πδηὶ ἸΘσ ταν ΒΠΏΉΡΙΟΧ ϑοίμην, ϑοῖο, 
1|δγῖ5 βουίρίαπι ἰορίίαγ. ῬΡογέιι5 σθρόπθη- ϑοῖτο, ὈΓῸ ϑείμην, ϑεῖο, ϑεῖτο" ἢ6ο 4υἱά Θαιι889 
ἄστη ἀϊοῖξ γε} παρατιθεῖτο, γ6] παρατίθειτο, οϑί, ον οαάογῃ δἰϊατα σοι ΡΟ 91} (τί ΠΟῚ 
ϑοσθηΐι ἴῃ ρῥγεσοάοηΐεπι δου] απ οὐ ΟὨζ ποσί. 
ὙΟΡΌΙ σοτηροβ᾽ οποτη τείγαοίο, θη π|} 1] 
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ὅσα δὲ παρατεθείη, ταῦτα πάντω, πλὴν οἷς αὐτὸς χαὶ οἱ σόν- 
δειπνοι χρήσαιντο; διεδίδε οἷς ἀεὶ βόλοιτο τῶν φίλων μνή 
ὀνδείχνυσθαι, ἢ Φιλοφροσύνην. Διέωεμπε δὲ κχωὶ τότοις ὃς 
ἀγασθείη ἢ ἐν φυλακαῖς, ἢ ἐν ϑεραπείωις, ἢ " ἐν αἱςτισινῶν 
φράξεσιν" ἐνσημαινόμενος φσῦτο; ἢ ὅτι ἐχὶ λανθάνοι χαρίζεσθαι 
βελόμενος. ᾿Ἐτίμαω δὲ χαὶ τῶν “ οἰχετῶν ἀπὸ τῆς τρωπέδης 
ὁπσότε τινὰ ἐπαινέσειε᾽ καὶ τὸν πάντω δὲ σῖτον τῶν οἰκετῶν ἐπὶ 
σὴν αὑτῷ τράπεζαν ἐπετίθετο, οἰόμενος ὥςπερ καὶ " τοῖς χυσὶν 
ἐμποιεῖν τινο χωὶ τᾶτο εὔνοιων. ἘΠῚ δὲ καὶ ϑερωπεύεσθαί τινὰς 
βόλοιτο τῶν Φίλων ὑπὸ πολλῶν, χαὶ τότοις ἔπεμπεν ἀπὸ τρα- 
πέζης" καὶ νῦν γὰρ ἔτι οἷς ἂν ὁρῶσι πεμπόμενα ἀπὸ τῆς βασι- 
λέως τραπέζης, τότες πάντες μᾶλλον ϑεραπεύθσι" νομίζοντες 
αὐτὸς ἐντίμος εἶναι, καὶ ἱκωνὸς διαπράττειν ἤν τὶ δέωνται. Ἔσι 
δὲ καὶ ἃ τότων μόνον ἕνεκω τῶν εἰρημένων εὐφραίνει τὼ πεμπό- 
μενῶ παρὼ βασιλέως, ἀλλὼ τῷ ὄντι καὶ ἡδονῆ πολὺ διαφέρει 

ααςοοῦπαιδ νογὸ Δ ροπθθαηξιγ, Θὰ ΒΟΠΊρΡΘ οπληἶἷα, οχίγα 1105, ααΐθι5 ἴρ5ε 
ἴσα σοηνῖνερ νἰβοθγθηΐη, αἸβίγ θαΘ δαί 115 ΘΧ ἀμ1οῖ5, ααϊθὰβ νοϊθθὰϊ οβίθῃ- 
ἰθυθ 56 θοῦ ΠῚΘΠ1556, δι 56 115 Βοιηὸ νθ}}] 6, χγεθίογθὰ τηϊίθθαϊ οὐἶδος 
115, ιοβ οὗ αἰϊὶσ επίϊαπι ἴῃ Ἔχοιι}}8 ν 6] δαἀπηγαγεῖαν, ναὶ ἴθ ὑγαδέαπαϊξ οὉ- 
5660 }15, ν6] 1115 ἴῃ δοι ο]θῈ5 : δέηεμἶ βισο  ἤσΔ 5, ΠΟΠ 6588 Ἰρῃοίαπι νοΪ πηΐα- 
ἴθπὶ 675, αἱ δὲδὲ σγαςσατὶ οἰροτοί. Εοαάρηι οἴϊαιη ἤοηοσθ οἰδογιπι ἃ 
πηρηβά δῆ πυϊδϑουεηι (ἀοΥηθβίϊσοβ. δέος δαβεοϊοαΐ, αυᾶπάο αἰϊφαθηη ἰαάατα 
ψ Ἰδὲ : αἴαιιθ δἰϊϑη οἰ 5 ΟΠ. 65 ἤου ΠῚ ἀΟΥΘϑ σΟΓᾺ ΠῚ ἰὴ τηθηβᾶ βιιᾷ αὐ ροηὶ 
οσυγαθαΐῖ, φαοά ρΡαΐζατεῖ πος οἷ θθπονοϊθηϊίδιη αασπάδπι ἱπαϊταγ πη, 5ἰοιξ οἱ 
ΘΔ 05 μδις υοπῖγ δοῖθί. (φιὸα 5ὲ ἀπιῖοοβ. δἰίαθος. ἃ τη} 18 60}} γο ]θί, 
ἮΪ5. αἴαπι αἰϊφιῖεί ἀθ τηθηβᾶ βυᾶ τηϊοθραῖ : Ποαϊέσαο δἀθὸ δἰΐϊαπι 5ἱ ααϊθὰξ 
46 πηθηβᾷ γαρὶβ τα] αἰΐψφεια νἱάθηϊ, 605 ὈΠΙν υβὶ πιᾶρὶβ οοἰαπῖ : αὐδα {ΠΠ|05 
οἴ Ποπογαίοβ 6558 ΔΙ γθηΐαγ, δὲ δποίουταῖθ ναΐονθ δὰ ᾿πιροίγαπάμμ, 5ῖ αυϊὰ 
Σρ515 51 ορβ. Νέας ἢΪ5 βοϊ πη ἀ6 οαυβὶβ, 4.185 ἱπα σαν πηι5, [ἐδ εἰτῖα πὶ δα ΐε- 
Ταηΐ σας ἃ τορθ πλἰ πίῃ, 56 ἃ γραρβο ταυϊτὰπι ᾿γορβίϑηΐ βυᾶνταΐθ, 4185 ἀα 

Ὁ᾽᾿ἜἘν αἷἱςτισινῆν, δ 6.7] Ηδϑης ΘΟ ΟΠ6Π), 
Ἰθνὶ τηυίδίοης ἔλοίδ, ἐχ Μιδίο Βοά!. γερο- 
ΒΌΪΤΩΙΙ5 ; 81} ἴῃ 60 βου δἰζαν ἐν αἷς τισιν ἄν 
Ἰὴ «ἡἹ]Ἱά. εἱ ΕἰοΥ. εἀϊξ, ἢ θ68 ἐν ταῖς τισιν ἕν᾽ 
ἴῃ 8}115 ἐν αἰστισιῦν" ἴῃ δέερἢι. οἱ 1 ειιηεὶ. ἐν 
ἄλλαις τισὶ, ὅζο. Αἱ Βίορῃδαπυβ Βυαδεοατα 
ὨΟὈβοαπη ἔβοθτο ἰὴ αμηοί. ἑοϑίδίαγ : αἴάα8 
ἴρ86. δάθὸ 5ἷς, υἱ τε ροβυῖΐπιιβ, ᾿Θσοη πὶ 
868 Ρυΐαγο ἕαϊεΐαν, 

Ὁ “Ὅτι ὀχὶ λανθάνοι, ὃς. ΜΕ. Βοάὶ!. ὅτι 
ὺκ ἂν λανθάνοιεν, ἴῃ: ΤΩΔΙΡ. ὀχὶ λανθάνοιεν. 
Βαϊξ, «ἡ]ά. εἰ ἴον. ὀχὶ λανθάνοιεν χαρίζεσθαι 
βυλόμενοι" 864 ΒίορΠΔΏΒ, ΓΘ Ποἰαν 5 4}}}- 
46 (6Χ γεί. οἰϊδγ οοά, Διιοιουαίο) Ἰδοΐϊο- 
Ὥρθιηῃ τρορρίδιη γϑοίὸ βιιῃΐ Δ ρ οχὶ. 

ς. Οἰκετῶν ἀπὸ τῆς, ἔς 6.1 Οἰκέτας οὐἱ αἷ- 
οδηΐυγ, ἀοσοθῖ τ. 177. τ. Ὁ. 

ἃ Τοῖς κυσὶν] Τῃ οὐϊξ. ἴον. 166 Ὶ τ τοῖς 
παισίν" δὲ ἴῃ «Π]ὰ. δέερὶι. Π,ευμνο. οτοἰογίβαυρ, 
485 νἱάϊ, οταῃθ5, ΠΘοθΟὴ ἴῃ Μϑίο ΒΟάΪ. 
τοῖς κυσίν. Πϊατη ΘΟ ΟΠ π βϑαυϊξυν Ῥι)ι- 

ἰοἰρθιιδ : δῆς ἰδ ϑ,ΘΡΏΔΠη0}8 ὕτὸ γογᾶ 
Βαθοηάβιι γϑοὰ ἐπμαϊοαν!. Είαπὶ ἔδγοοἱβ- 
5128 αυδδααθ ὈΘΙΙ 5 (γοῦρα βαηΐ ον) 
γοοσιτα ὈΙΔΠΑἾ 15 οἱ οἱ θοσγαπι }ΠΘοοὈγ5 ἰξὰ 
Ἰοηΐπγαϑ, υἱ ἰηπαΐδηι ἰοτ δίθπι φιιοάδτηπῖο- 
ἄο ὀχίθσγο, οἱ φυδπάδλτι τηδηδιοίἀΐποιπ 
ἰηάπογο νυἱάδαηΐαν, αὐ 886 ποῦϊβ δυο γαῖα 
ποβίτο ἰγδοίδπαδϑ (δοιὰ ρου αηῖ. Θυϊὰ 
τηΐγατα ἰρίθαν, 5ὶ ἀς οδηϊ 5 ἰάθιῃ πος ἰοοο 
αἀἰοαίωγ ; αυὶ βοϊοηῖ, Που Θὰ πηθΏβαπ ΟΙτ- 
οαμιδίδηϊοβ, Ἐχρθοίδυρ, ἄστη αἰ φυϊὰ 5[δὲ 
ΟΧ δὰ φγοϊϊοϊαΐασ 7 
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τὼ ἀπὸ τῆς βοσιλέως τροπέζης. Καὶ τὅτο μέντοι ὅτως ἔχειν 
ἐδέν σι ϑωυμαςόν᾽ ὥςπερ γὼρ καὶ ἄλλαι τέχναι διωφερόντως 
ἐν ταῖς μεγάλωις πόλεσιν ἐξειργασμέναι εἰσὶ, κωτὼ τὸν αὐτὸν 
τρόπον χωὶ τὼ σαρὼ βασιλεῖ σῖτα πολὺ διαφερόντως ἐκπεπόνη: 
τῶι. ἜΝ μὲν γὼρ ταῖς μικραῖς πόλεσιν οἱ αὐτοὶ ποιῦσι χλίνην. 
ϑύραν, ἄροτρον, τρώπεζαν' (πολλάκις δ᾽ ὁ αὐτὸς ὅτος καὶ οἷ- 
Ἀπ πα χωὶ ἀγωπᾷ ἣν καὶ ὅτως ἱκοωνὸς αὐτὸν τρέφειν ἐργοδό- 
τὰς λαμξάνη" ἀδύνατον ὃν πολλὼ τεχνώμενον ἄνθρωπον πάντω 
χωλῶς ποιεῖν) ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πόλεσι, διὼ τὸ πολλὸς 
ἑχάςε δεῖσθαι, ἀρχεῖ χαὶ μίω ἑχάςξῳ τέχνη εἰς τὸ τρέφεσθαι" 
πολλάχις δὲ δ᾽ ὅλη μίω, ἀλλ᾽ ὑποδήμωτα ποιεῖ ὁ μὲν ἀνδρεῖο, 
ὃ δὲ γυνωικεῖω. ᾿ἊἜς! δὲ ἔνθω χκωὶ ὑποδήματα ὁ μὲν νευροῤῥα- 
Φῶν μόνον, τρέφετωι, ὁ δὲ, σχίζων" " ὁ δὲ χιτῶνας μόνον συν- 
τέμνων, ὃ δέ γε, τότων ἐδὲν ποιῶν, ἀλλὼ συντιθεὶς ταῦτα. 
᾿Ανάγκη ὃν τὸν ἐν βρωχυτάτῳ διωτρίξοντω ἔργῳ, τῦτον χοωὶ 
ἄριςω " διηνωγχάσθωι τῦτο ποιεῖν. ᾿Γὸ αὐτὸ δὲ τῦτο πέπονθε 
κοὶ τὸ ἀμφὶ τὴν δίωιτων. ὋὯ μὲν γὼρ ὁ οὐτὸς χλίνην ςρώννυσι, 

πιθηβᾶ τορὶβ σδεηΐμπί. ΔΛίαιιο ἴθ 58ΠῸ 11ἃ 6556 ΠΟ δϑί τηἰ γα : Πδῖη οἷ 
Δ] Ἰοσυτη αυοαὰθ δυτἰΠ οἰογιηὶ Οροτα ΚΡΝΝ ἴῃ Οὐ θὺ5 ορτοριὸ ρεγβοϊπηζαγ, 
5ἷς δίϊδιω οἷδὶ γορῚ Ἰοησὸ ργεβδίδηϊὰβ δα θογαηίαγ. ΝΠ ραγνβ ἴῃ ΓΘ. 5 
Ἰάθι βροπάδηι, ᾿δησδηι, ἀγα, ΓΤ] Θη58Π) ΓΑΟΥΙΟΘηαΓ : (αἴ α16 5ε  ΡΘηιι- 
τηοχὺ ἰάθτι οἰΐαπῃ ἀομγπλ Θχϑίγαϊ, δὲ θθη δ βθοιη δρῚ ριυζαί, δὶ ποὺ πιοάὸ 
Ἰοσαΐοτεβ ἰηνθηϊαξ ορογὶ5, απηἀ6 αποα 1051 βυΠηοϊαὶ Ἀ]6ηάο ραγεξ: 6 ΥἹ] σου 
πϑααϊξ υἱ 15, αἱ τα]15 ἀΥΓΠΠ|0115 οσοαραίαγ, ομηηΐὰ γθοίὸ ἔχοι) αἱ ΠΠΔΡΏΪ5 ἴῃ 
Ὁ θιι5, ααϊα τυ 5 ρῚ} 15 οροπί, ν6] πίη οὔατα βυ δῆς ἀγΠΠοίαπι, αἴ 60 
56 αἰαῖ : 5Βϑερθηιμηθγὸ 6 ἈΠῸΠ) αἀαυϊάθηῃ τοί], 561 οαΐσθοβ 1115 ν γ 1165, 8115 
ΤΩ ΠΟ Όγο5 ἰδεῖ, ἘΠ5ῖ υὖὶϊ δἰϊὰ5 σαϊοδος ἀπηίαχαῖ ον 5 σοηδιθηᾶο 56. Αἰ, 
5οἰπάθηᾶο 4} 1π|5 : ἐξέείρην αἰϊὰβ τη]. 85 ἰαπππτπηο ὃ σοηδεοϊπάθηο, ἀἰϊι5, ἢἷ- 
ἈΠ πογαηι [δοϊθηάο, 566 βία σοηροηθηάο. (ΔΙ ΟΡΓΘΙ ΠΘΟΘ556 ϑϑί ΘΕ1ΠῚ, 
4] οοσυραῖιν ορογὰ τηϊπἰ πηὸ ἰοηρο, δἰϊαπι ἃ φμῶηι οριϊπηὸ σορὶ ρϑυοογθ. 
Ἦος ᾿ἰρϑύτη οἱ ἴῃ νυἱεῖα ἀοοιάϊ, Νὰπι ΟΠ] τῖμ5 δέ ἰάθγα Ἰϑοίατ βίουηϊ, ΤΏ η- 

ἃ Ὃ δὲ χιτῶνας, δε6,} Αὐΐ ταῦτα, (ᾳ!οἀ συντέμνων 46 δακίδηϊ χὰ δίαϊιη ἰηξογοῖ, ὦ, 
ΤΊΟΧ βοηΐθηθδτα οἰδ ἀϊ) φυΐ χιτῶνας τη 6 ῃ- 
ἀοβὸ Ἰορὶ αὐ γαΐυγ ϑίθρῃδηυ8: 56 πο 
αυᾶτα πὰ Βυδροοίαγη τη8 15 Παρ οί. Νίαιη 
οἱ Ὠϊο ἀσουβ. χιτῶνας Ἰοουτη ΟΟΟΌρΑΓο ΥἱΔ6- 
αν [1.5 συ ιδάδχῃ, αυ] δὰ τὰ ὑποδήματα ρεῖ- 
τιηθαΐ, Αἰξ Ιἄθσῃ βυϑριοϊομθῺ 5 τι ἀυρο- 
τῷ Ῥαγεοἰρίαπ) συντέμνων' ααδά, 56 Ἰιάϊοο, 
γΘΥ511}}}16 81} θη τηϊοὶι ά περὶ τῶν ὑποδη- 

μάτων ΑἰΧχίδ586. ΧΟΠοΡΠοηΐοτω, ᾳαῦτῃ ἀτο 
Ῥεοούσπίίδ νευροῤῥαφῶν εἴ σχίζων. Αἴ οἴη 
ΧοΠΟΡηθη ἴάτὴ Ραμ οἱρίαση σχίζων «ἀ ]- 
Ῥασγαί ; μαμὰ σΟΠβοπί πο πὶ οδί, αὶ γἱτὶ 
σὈϊάσχυ υἱδοίιν. Ὁ ΠΙσ " ΑἸ ογώτη, πνασίῖο, 

Ροΐμια οοτίδ 110. 7. ο. 90, περὶ ὑποδημάτων 
ἸοαθΏ5, πδρο ἴρ5α ΧΘπορ ΠΟ ἑ 8 νοῦθᾶ οἰϊαΐ, 
οἱ δα σχίζων 5,51, (γα ΗΠ] τηυΐδη- 
ἄστη, 566 ταῦτα αὐ δὰ ΟΥΏΠΪΔ 4185 ῬΥΡΘΟΘΒ- 
βογαηΐ, δῖνθ ὑποδήματα, δἰνα χιτῶνας Υ6ΒΡ1- 
οἰδηΐ, γργοπ } ΟΘΏ560, 

Ὁ Διηναγκάσθαι)] ΑἸἰΐδο δουρίανατη (ἃ- 
ΤΟΥ͂Δ. 5 ὃ 500 νοΐ, ΡΥ Ὸ ΦΟΡ ΟΠ ρίἝτη 6 Χ- 
Ἰπθοῖ, πὐμηΐναιι διενέγκασθαι; αὐοᾶ γοάάϊε 

εαοριϊενο.. ϑοὰ διενίέγκασθαι ῬγῸ φαοο  δΥ δ, 
5'οα! ἀϊοῖψαν ἑιενέγκαι, τηον ὃ νογοίαν 5[δεν 
ῬΒΔΏ5 αἵ αἰΐψαο δου! οἴου! 5 ΠΠ]18 ΘΧΘΙΠΠΪΟ 
(ΟΥΡΗΩΙ ῬΟΒΒΙ, ᾿ 
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τράπεζαν κοσμεῖ, μάττει, ὄψω ἄλλοτε ἀλλοιω ποιεῖ, ἀνάγκη, 
οἴμιωι, τότῳ ὡς ἂν ἕκωςον προχωρῇ, ὅτως ἔχειν" ὅπε δὲ ἱχανὸν 
ἔργον ἑνὶ ἕψειν χρέα, ἄλλῳ ὀπτῷν, ἄλλῳ δὲ ἰχθὸν ἕψειν, ἄλλῳ 

Ἐ 4» ἄλλῳ ἄρτες ποιεῖν, καὶ μηδὲ τότος παντοδαπὲς, ἀλλὰ 
ἀρχεῖ ἀνάδδιος εὐδοχιμὸν παράσχη" ἀνάγκη, οἴμωαι, ταῦτω ὅτω 

 σοιόμενο, πολὺ διωφερόντως ἐξειργάσθαωι ἕχαςον. Τῇ μὲν δὴ 
" φῶν σίτων ϑερωπείῳ τοιαῦτα ποιῶν Ὡολὺ ὑπερεξάλετο πάντας" 

Ὡς δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι ϑερωπεύων πολὺ ἐχράτει, τῶῦτο 
νῦν διηγήσομοωι" πολὺ γῶὼρ διενεγχὼν ἀνθρώπων τῷ πλείςας 
σροςόδος λωμβάνειν, πολὺ ἔτι πλέον διήνεγχε τῷ πλεῖξω ἀν- 
θρώπων δωρεῖσθωι. ἹΚατῆρξε μὲν ἀν τότε Κῦρος" διωμένει δὲ 
ἔτι χωὶ νῦν τοῖς βασιλεῦσιν ἡ πολυδωρίω. Τίνι μὲν γὼρ Φί- 
λοι πλϑσιώτεροι ὄντες Φανεροὶ ἢ Περσῶν βασιλεῖ. Τίς δὲ χοσ- 
μῶν κάλλιον Φαίνετωι ςολωῖς τὸς περὶ αὑτὸν ἢ βασιλεύς: 
Τίνος δὲ δῶρω γιγνώσκεται ὥςπερ ἔνιω τῶν βασιλέως, " ψέλ- 

581 ἸΠ 5 Γ, ἔα τι αὶ 50} ]ρῚ1:, αἰ ἰὰδ αἰϊὰ Ουβοπία ραγαΐῖ, ΘᾺ ΠῚ] ἤΘΟθ586 θϑί, ορὶ- 
ποῦ, 5'σ Ππαθοτθ βἰηραΐα, αὐ σοββουιηΐ : νου ἘΡῚ ΠΘΡΌΓΙ υπὶ 5815 ϑϑί, υἱἱ 
ΟἸΙΧαβ σΓΠΘ5 ΠΟ. θη 85, 8111} αἴ ἀββδ μλ5 ς Δ}1 αὐ ΘἸΙΧΟΒ. σοΟαιθη 05 ΡἾδοθ5, 
Ὁ}Π αἱ ἀβϑδηάο5, οὐγοῖ : 8}}} τὖ ρΆΠ65 ἰδοϊοπ 05. ουγοῖ, ἃς πὸ ΠΟ5 αυϊάσπι οπ- 
Πὶβ σΘΠΘΓΙ5, 5661 αΏδη} ἃ0 δὺ ραπῖδ βρβοίθηι ργοθαΐδην Θεοὶ βαϊὶβ δϑῖ : ἔμῆι 
υογὸ ἴφθο τὰ πης πποάππὶ ἔαοία, ὨΘΟΘ586 οθβῖ, ορίῃίοηθ πηθᾷ, ϑρτοριὸ δατηο- 
ἀὰπι 6556 βἰῃρ: ]αΐη ρογίθοεία. ΕΠ τἀ} 1 ᾳυϊάθηῃ οσἂπι ἱῃδιταθγοῖ, δο8 οἰ ὶς β 
ἀδηγθγθηάο ἰοπρὸ Ογγμδ ΟΠΏΘ5 Βα ρογαθαΐ : ε 
ὕ αὐΐθμι λοημῖη65 ἀθηγθύθπο 4115 οϊδην γρθιι5 ομμηῖθυ5 Ἰοηρὸ ᾿γεδβείο- 

τι, τα ἐφιϊάρηι τποιϊὸ βιμπη ΠΥ ΓαϊαΓΕ5 : ΔΤ [ΠηΘί5] πηογία 65 σϑοῖθγοβ 60 ἴρ50 
Θχορ ογοῖ, φαοα ργονθηΐαβ οἰ υσίμηοβ. ρογοϊρογοῖ : τηἱτὸ ἐαηιθη δἴϊαμι ἴῃ ἰος 
τηαρσὶβ ΘΧΟΘ ]αἱΐ, ααοά ἀἢι15 που Ποηλΐηθ5. ρἰυγίπγα ἰαγσίγοίασ. Αἴαχαθ μος ἰ 
αυϊάθηι ἐξα ἃ γτγο σορίσμῃ {π| ς ἂς Ρογηχαποὶ οἴϊαηι ἤὰης ἀραιὰ ἐἶ08 τ ρῸ5 ᾿ 
τπτὰ ἀοηαπαϊ σοηβιιθίιο. Ου]β Θπίηλ ραΐατῃ ορυϊοηέίογοβ μαϊροῖ ἃπηῖοος. ᾿ 
συὰῃι λαδεαΐ τὸχ Ῥθγβαγιτη ἢ Ουῖϊβ ἐϊΐο γθρθ ϑιιοβ δἰ οραηί ὰβ ΟΥ̓ΒᾶΓΟ νοβίτ 
νἹάἀθίαν ἢ ΟἿ]}5 ππηθγὰ 6) μβηιοϊ 6586 σορῃοβοπῃζΐι, αι 118 βυηΐ γορὶβ ἐἰ τις 

ἃ Τίώνος δὲ] δίορῃδηο ρἰδοθὶ μδθο ἰϑοίϊο, 
Ὑὰ τίνος δὲ δῶρα, Θοάθτη 56 ῆ8ι:ι τηδῃηθδηΐο, 566 
Δγίϊοϊο οὐμαίβ Ια] δα)ϊοϊοπίθ. Ὑ8- 
χὰϊηὶ ἀ6 τηυίαπαδ βουὶρίασα ἤΟἢ ΘΌ γα 50 ]1ο1- 
15, ΌΪ πθο 1ἰὈτὶ (405. νά οοπίϊσι) 
γαυγαηΐ, πδῸ δορϑβίίαβ ὉΠῸᾺ ν6] ποίου δ 
φοπδαθίάο οἱ ἰμάο! θα ἴα γοαῦὶυ. 

Ὁ ψέλλια ᾿ὼ» ὅ.ς.1 Ῥεγδιιὴν ἔπι οΥαίζογιο Πογὶ, 
τη ὃ Κααὶϑδίηνιονν οδὲ, ἐοξιιηι : δἱοιέ εἰΐαηι ἐπι 
»αγίε, ἀδίογτιε; ἱπαυϊὶ Θυϊπ 11}. Ζπιδὲϊέ, ΟΥαξ 

9. 6. 4ἅ. ῬΙ]αυτιπλοβ ἰατηθη, ῬγΘ ΒΟΥ πὶ 
Πιοχαιηθίγοβ, ἰῃ ογαϊὶ ομβ ἰγαοίι ργοϑβαϊοὶ 
βογρίοσοβ οὔϊιάόογο. ἴπχο ει οἰ ἰφαρῖεηι 
ἀρϑανα ἴῃ δϑαμάδπι σοι ροϑ το} }5 ἱπου γἸΆτη, 
ααδτα ἴπ Δ}118 δογιίου ρουδίσι στ, Ἰμο  ἀἰβ56 
ποία! (Ἱ ἩΡκΙαννι5 Θρἰβξ. οὐἰξ, τ, 14. -ττος-- 

ἐἐογνάϊοη. (γουθα βαρὶ Ἐ αὶ Τηδειαΐ, Ογαί, 
ὶ,.λὲ.Βὼ 

Ῥίαπιὸ βεγηιοιδ, ᾿ξ πιοπηιο, οι γι ίέρα 
ονγηνα ο5ϊ. 

ΙΓ ΠΟΥ ΟἼοσονο, δά Αἰῇ, 1. 9. ἐρ. 18. δ 5- 
»]σοΘ τ]ὰ, πος δῖνιδ διιθληιο βογῖνο (οϊογε. 
ΕΤ ἴῃ Ρῥυϊπεῖρίο ογαῖ. «ἤγοϊέανα : 8ὶ 408, 
ἐπι, Θχϑγοϊζαῖίο αἰσθηαὶ, 

ἦν χὰ τὴῖὸ τοῖν ἱη Ποῦ ἨιδαἸΟΟΥ̓ΟΥ 855» 
τυεγϑαξ: 

ῬΊαγὰ 5ὶ ἀθϑδίἀθγοα Ἄχ ουυρία Βεέγοουΐιηι δὶ 
δά Πυοηη5, Ηαὶϊ. Ὑ. ἃ. Ῥ. 51. ν. 39. οὐϊί. 
Οχον. εἰ Βαγί. Ααν. 1. 8, ο. 91.1. 11... 16, 
Οοηΐ, (κα. ἱ. 17. αΌἱ Ἀροβίοϊυπι ἱπίεξτατη 
Ἡρχοχηθίσιτ Ἀπ δυῖββα ποίανϊε ΟἹ, Βίαοκ- 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑ͂Σ Η. 418 

ολιῶ χαὶ ςρεπτοὶ καὶ ἵπποι χρυσοχάλινοι ; ὃ γὰρ δὴ ἕξεςιν ἐκει 
ταυτὰ ἔχειν ὦ ἂν μὴ βασιλεὺς δῷ. Τίς δ᾽ ἄλλος λέγεται 
δώρων μεγέθει ποιεῖν αἱρεῖσθαι, αὑτὸν καὶ ἀντ᾽ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ 
πατέρων καὶ ἀντὶ παίδων ; Τίς δ᾽ ἄλλος ἐδυνάσθη ἐχθρὸς ὠπέ 
χοντὰς πολλῶν μηνῶν ὁδὸν τιμωρεῖσθαι, ὡς. Ἢ ΣῊ 
Τίς δὲ ἄλλος, χαταςρεψώμενος ἀρχὴν, ὑπὸ τῶν ἀρχομένων 
"πατὴρ χωλόμενος ἀπέθανεν, ἢ Κῦρος, 'Γῦτο δὲ τὄνομα δῆλον 

ὅτι εὐεργετθντός ἐςξι μᾶλλον ἢ ἀφαιρεμένο. Κατεμάθομεν δὲ 
ὡς χαὶ τός βασιλέως κωλομένος " ὀφθωλμὸς χωὶ τὰ βασιλέως 
ὦτα ἐκ ἄλλως ἐκτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσθαΐ τε καὶ τιμᾷν" τὸς γὼρ 
ἀπαγγείλωντας ὅσω καιρὸς αὐτῷ εἴη πεπύσθαι, μεγάλως εὐερ- 
γετῶν, πολλὸς ἐποίησεν ἀνθρώπος χωὶ ὠταχϑςεῖν χωὶ κατοῦ- 
φσεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες ὠφελήσειωαν βασιλέα. Ἔκ τότε δὴ 
χωὶ πολλοὶ ἐνομίσθησαν βασιλέως ὀφθωλμοὶ καὶ πολλὰ ὦτα. 
“Εἰ δέ τις οἴεται ἕνω αἱρετὸν εἶναι ὀφθωλ μὸν βασιλεῖ, ἐκ ὀρθῶς 
οἴεται" ὀλίγα γὼρ εἷς ἂν ἴδοι κωὶ εἷς ἀκόσειε" χαὶ τοῖς ἄλλοις ὥς- 
περ ἀμελεῖν ἂν παραγγελλόμενον εἴη, εἰ ἑνὶ τῦτο προςτεταγένον 
εἴη" πρὸς δὲ, χαὶ ὅντινο; γιγνώσκοιεν ὀφθαλμὸν ὄντα, τῦτον ἂν εἰ- 

γ᾿ 

ποη λα, ἀΥΤΉ 1} 186, ἰΟΥΓα 65, ΘηῈ] [ΓΘ Π15 ΔΌΓΘΙΒ ἸΏΒΙ5Π65 ἢ ὭΟΗ Θηϊπὶ ἢ ἰ ς μδθο 
Πάθοτο οσυϊαυδηι [Ἰοθὲ, οαΪ ΓῸΧ Θὰ ΠῸΠ ἀοηδτ!. (Θυιῖβ 8115 πηρΏ 1 η6 πηὰ- 
ὨΘΓΌΙΤῚ Θἤσετα ἀἰοϊίατ, αἱ ἐγαςἼθ5 ρ56 αηϊοίδγ ἴα, οἵ ΡΥ ΠΕ Ρι15, οἱ ΠΡ ογὶβ Ὁ 

. Ουϊβ αἰ τυβ Ποβίθβ- 5105, πηι ΓΙ Π ΠΙΘΏ 5] 1 ΠΘΓΙΒ5 ΤΟΥ 4110 αἀἰδίαηΐο65, δῖα 
υἰοῖβεῖ ροίμ, αἴ τοχ Ῥουβαγαηι ἢ 15 115, οι ᾿ππρογίηλ αἰϊογαηι Θνου- 
τἰββοῖ, βἷίο ἀἴθπι δχίγθιησπη ΟὈἾ τ, αὐ ἃ 50Ρ] οἷα. 5:0] ραΐθγ δαἀροθ!]αγθίαγ, 
Ῥγείεγ Ουγα ἢ Αἱ ποιιθη ΠΠΠπ4 τηᾶρὶβ. οἱ {ἰραϊ αα]ὰ Ὀοποῆ εἶα σοηΐογί, 
αυὰπι «υΐ γαρὶξ αἰΐθηα, σοπβϑίαί. Ασοθρίπλιβ. οἰϊαπη, Ογγαιη 1105, 4] οἱ 
ὉΘΕΪ οἱ ἀυγοβ. τορὶβ δα ρο] ἀηΐιγ, πο 8118 Γαι ΟΠ. 5101 σοπο  Π1ᾶ5886, αυὰπι 
ΤαῦΠΟΓα, ἰατριθηάο οἱ μοποῦῖθιι5 ογπαπεο : αῖρρε ἄμπη} ἴῃ 6085, 4] Πα Πα δῆς 
αὐξοουηᾳαο ἰρβίαβ Ἰηξογοβδοί ἐ}) ἐδηιροῦα σορηΪα δ ογθ, πάρα Ὀεποῇοϊα 
φοηίοττγοί, οἤϊοϊθραΐς υὐ ΠΟΙΠΪ 65. ΠΊᾺΪ 1 οἱ ἀυγθ5. [ἃ οδρίαγοηϊ οἱ ποίδγοηῃξ 
ΟΟΌἤΝ 5, απο παυπίϊαϊο, ΓΟΡῚ ΔΙΙαυ]ἃ Ὁ{Πα15 δαϊονγοηῖ, Ἀΐης τηυ]το5 6556 ΓῸ- 
δ15 οσυΐοβ, οἵ αυγο5 τηυΪΐ85, Θχ βεϊ πηαϊπὶ {{. υά 51 015 ἃ Γαΐ ὑηυ πὶ 
ΤΈρὶ ροϊἂβ Ἔχρείθηάιηη 6556. οι απι, 18. ΓΘ πὶ ΠΟ) Γϑοίὸ ϑοϑιπηαΐ : Πα Π ἈΠῸ 
αἴλφιιῖε σογΉθγα ρᾶσοα, ραμεα ὑπὺβ δπάϊγο ροβδβοῖ ; οἵ απο άαμη ααβὶ ΠΟρ]}- 
σθηζία σεθίουὶβ θϑβϑί ᾿παϊοΐα, 5ὶ τ} ἑαπέδηι Ἰὰ πα ηἀαίιπι οβ8οῖ οἤοῖϊϊ : ργθ- 
τογθὰ, 4πθ πιο πη 86 γοσῖδ, Οοαϊη 6886. ΔηΪπια ἀνουίθγοηΐ, 80 60 σανθηάιαπι 

ο Εἰ δέ τις οἴεται, ὅς 6.1 πῃ Ο Δ γασὶὶ ΠΠΌγῸ τραϊϊιδ; αύστῃ νἱάθ δἷβ δά ϑαον. (Ἷα88. Ὁ. 
151. 

ἃ Πατὴρ καλόμενος͵ Ὑ1άὰο αὐ ραυϊὸ ΒΌργα 
ποίανίτγη8, Ὁ. 409. 

Ὁ ᾿Οφθαλμὺς καὶ, ὅκα. ᾿ ϑιυάα5, ᾿Οφθαλμὺς 
βασιλίως, ἀντὶ τῇ μέγα δυνάμενος παρὰ βασιλεῖ. 
Οήτω δὲ ἰκάλυν τὺς σατράπας, δὲ ὧν πάντα ὃ βα- 

σιλεὺς ἐπισκοπεῖ" ὡς βασιλέως ὦτα, τὴς ὠτακου- 

5οΥΡίαπη 6886 ἰοϑίαίαγ ϑίορῃδη.8, εἰ δὲ 
τινὲς ἤοντο οἴ ὙΘΥΒᾺ ΘΟά6πι, ἐκ ὀρθῶς οἴονται. 
506 υἱτοθίδιιο ὥοντο ΐ οἴονται βου! ΘΠ πα πὶ 
τόπο ΚΘ Θρμδηιι5, οἵ ααϊάοτα. ποὺ Ροϊὰ5 
αυὰπῃ 4, ΑἹ νυϊεκαία τηϊῃὶ ρ]ασοί ἰοοίο, 
πόας δάθὸὃ δᾶπι οἱπὶ 1118 οουηπαίαζο 
γ 6]. ’ 

» ὦ ᾿ “- 
φὰς, δι᾿ ὧν ἀκόει τὰ τραττόμπενα ἱκάφῳ πανταχῇ. 

Ψ' ».. 



Γ᾿ 

ἀΠ6 

 δεῖεν ὅτι φυλάττεσθαι δεῖ. ᾿Αλλ ὀχ ὅτως ἔχει, ἀλλὼ τῦ φάσ- 
᾿ χουτὸς ὠχῦσαί τι ἢ ἰδεῖν ἄξιον ἐπιμελείας παντὸς βασιλεὺς ἀχόει. 
Οὕτω δὴ πολλὰ μὲν βασιλέως ὦτα, πολλοὶ δὲ ὀφθωλμοὶ νομί- 

᾿ ἕονται" καὶ φοξϑνται παντωχϑ λέγειν τὸ μὴ σύμφορω βασιλεῖ, 
᾿ ὥςπερ αὐτῷ ἀκόοντος, καὶ ποιεῖν ἃ μὴ σύμφορα, ὥςπερ αὐτῷ πα- 
᾿ρόντος. ᾿ Οὔχϑν ὅπως μνηθῆνοωι ἄν τις ἐτόλμησε πρὸς τινὼ περὶ 

᾿ Κύρε φλαῦρόν τι» ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς πᾶσι. χαὶ ὠσὶ βασι- 
λέως, τοῖς ἀεὶ παρὅσιν, ὅυτως ἕχοςος διέκειτο. 'Τὸ δὲ ὅτω δια- 
χεῖσθαι τὸς ἀνθρώπες πρὸς αὐτὸν, ἐγὼ μὲν ἐκ οἶδ᾽ ὅ,τι ἄν τις 
αἰτιάσαιτο μῶλλον ἢ ὅτι μεγάλω ἤθελεν ἀντὶ μικρῶν εὐεργε- 

" Ζεῖν. 
Καὶ τῷ μὲν δὴ μεγέθει, δώρων ὑπερξ ἀλεῖν, πλϑσιώτατον ὄντα, 

δ )αυμαςόν᾽ τῇ δὲ ϑερωπείῳ καὶ τῇ ἐπιμελείῳ τῶν Φίλων βασιλεύ- 
οντῷ περιγενέσθω:, τῦὅτο ἀξιολογώτερον. Ἐκεῖνος τοίνυν λέγε- 

ται κατάδηλος εἶναι μιηδενὶ ἂν ὅτως αἰσχυνθεὶς ἡττώμενος, ὡς Φί- 
λων ϑεραπείῳ. Ἰζαὶ λόγος δὲ αὐτϑ ἀπομνημονεύεται, ὡς λέγοι 
" παραπλήσια ἔργω εἶνω! νομέως ἀγωθδ κωὶ βασιλέως ἀγαθᾶ 

δαγθοῖ, Υγὰμπι ᾿ἰὰ 58. Τ65 ἤθη Παθεῖ, 5οα διαὶ τὸχ αθηλ θθί, ααἱ 56 γνεὶ 
. αἰ ν 1556 ν 6] ν 1556 αυ!ἀρίαην ἀἸσηιῃι απο οὐγερ πα ρθαΐαγ δἀβγηχαί. Αἱ- 
486 ᾿ἰὰ πλυ]ῖα ΓΘ σῚΒ ΔΌΓΘΘ, ΠῚΠΪΠ 6556. ΟΟᾺΪ ΘΧΙβυ δ πίατ : δὲ Πθ] 6 ργοίδυγα 
τηθίιηΐ 68, 41:8 ΓοΡῚ ποῸὴ οοηάασαηΐ, (Πα υδπι 5ὶ δυάϊγοί ᾿ρβοπιοί ; εἰ ἴἃ- 

.ΟΘΓΒ απὲ8 ΠΟη σοπαποδηΐ δὲ γοζογηνεἰαη!, ἰὰ μα αδτη 51 ᾿γϑοβθἢ5 ἴρ586 δάθβϑβεί. 
Τααὰθ ποη πιοαὸ ΠΟ 8ι15}}85 δϑὶ δὰ απθιηρίαμι 8 1165 βιηἰβίγατη Ουτὶ τηθῃ- 
ἘΙΟΠΘΠῚ ἴδοογο, 564 δέζωηι ᾿ἰὰ αι δα δοίιβ γαῖ, απιαϑὶ Ομ η 65, αυϊ θυβοιιηι 
Ππον 5 [ΘΙ ΡΟΥΘ ψ Υβαγθί", δὲ οσυΠ ΓΘΡῚ5 οἵ ὉΌΤῸ5 οββοηῖ. Θιυδά νογὸ 5ὶς ἴῃ 
ΘΠ δαΐδοι! οββθηΐ ΟΠ 65, 6.118. γοὶ σαυβᾶτη δαυϊάθη Ἰσποῦο αἰιδπιὶ Ρο- 
ἘΙΟΥΘῚ 415 ρΡαϊοί, αἰἂτῃ αιὸὰ οχίρυβ ρ86 πιογἐϊα Ὀδποοῖα τοροηάθγο 
τη ΔΡῺἃ νε]]οῖ. 

Ας ταυηθγιπὶ αυϊάδηη παρ Ἶ 6 ΘΠ Βυρ γᾶ556. αἷΐοϑ, ταϊγυτη ΠῚ δὶ. 
οὐπι ΟρΟ ΘΠ ἸΒΒΊΠηι15. Θσβϑῖ ἢ αἱ νογὸ δα, αἱ οββοῖ γορὶᾷ οτὴ αἰρτ αΐθ, ἃτηΪ- 
005 οἰπεϊοβὰ Ξἰπαϊοδέσαθ οοἰθηάο νἱεἶβ5ο, ἰὰ ϑαηδ τιαρὶβ ΡΥ ΦΡἸσαΥ Ἰπθγθίαγ. 
Ἐπ πανογὸ (γδα! πὴ δϑῖ, δαῖτα ἴῃ πα ἃ τὰ δαἀθὸ πιδηϊοβία ρυουβ βῖρμα ἐ6- 
αἀἴ586, ροβίθδαιδηη βιρογαίιβ οϑβοί, δἴαιιθ ἴῃ ἀμ σουγαιῃ οαϊτι οὐ οὔβοφιῖο. 
Ας ἀἰϊείαμπη φεοάσάαηι 6}115 πιθηχογαίαν, 4110 5} }1ὰ ρου θυ 6556 ΒΟΠὶ Ρ85- 
ἴογὶβ οἵ θΟἢὶ γορὶβ ΟροΙα : ἢδπὶ ἀθθο στο ραβίογθιη δἰθραΐῖ, ροβίθααδιη [π]6Ὼ- 

αγοροῇ. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ Ρ 

ἃ Οὔκων ὅπως, ὅτ6,}1 Ἡ οοἰὰὲ τηοηδὶ δίορμα- 
Ὧ1.8, Υ6] ὀκῶν βου ρ81886. Χϑῃορ μοηΐθμη, νοὶ 
ἴῃ οὔκουν ἸΠΟ] 51856. ποραίίναπι ραγϊουϊατη, 
4υδιη ὅπως 810] ργεβῆσὶ ροβίυϊαὶ ; ρϑυϊμ δ 
80 81 ἀἰχίβϑοῖ ὁχ ὅπως ὄν. ΄ 

Ὁ Παραπλήσια ἔργα, ὅς α.ὺ Υἱὰ6 515 4 
βιργὰ ποίαν Ὁ. ὅ. Ηϊΐβ, οχ . Ροὶ!. 
βρη, 249, 11}. 1. θεῖ δἄψεγο, ποιμένα, αἱ- 
πόλον, βυκόλον, συθώτην, ἱπποφορθὸν σΟΥτΩτὶ 
ὉΠΊΏΘ658 ὨΟΙΏΪΩ6 αἰοὶ νομεῖς" ααο ὁ 8 ΠΟ 
ποίδυ!εἡ οἰϊατῃ Ὁ]. Βοος ἴῃ 158. ἀ8 Εϊνχο], 

Ποιμὴν υιΐδιη, (ὃ τῶν προβάτων ἧἣγε- 
μὼν, υἱὲ ἀϊοίο ἴοοο ὦ. Ῥοϊϊιω) ἀιτιοίἃ ὁχ 
Ῥαβίου εἰ τοσιϊααθ τη θγῖθ Πα ἴῃ 6 
αυδάδχῃ τοί ρ ογὰ, Ῥαβϑῖτα ἃ ϑελοῖί, ἴῃ 
ἩλπεΥ. ΟΧΡΟΙΙᾺΥ βασιλεύς. ἘΞ οδάειη 
γεοίϊολὶβ ποίϊοηο, 488 γοοὶ Βαϊς βυδ᾽θοία 
αϑί, Εποοϊθεὶ Ῥχθίδοί ἴῃ ϑ'δουϊθ [ὐξοτὶϑ 
οοΙπρδιδηΐεν ποιμέσι, οἑ ποιμαίνειν ἀϊσι αἴ" 
Ἐδοϊοδίανῃ. ὙἹἱάδ “Ἱοξ. χχ. 28. 1 Ῥεί. ν. 2. 
Πίος ΟὨγιδία5. Ὠοχηίηυβ, Κὸχ Ἔοξυμ, 
ΞὩ ΠΊγ. 115 Βοος Ῥχιοίδοϊιβ, γοσααν ὃ 

«ἂ. 



υὰς τὴ 

ΚΥΡΟΥῪ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἡ΄. 

φὸν τὲ γὰρ νομέα " χρῆναι ἔφη, εὐδαίμονα τὼ χτήνη σοιῶντα, 
χρῆσθαι αὐτοῖς, (ἢ δὴ προς των εὐδαιμονία) τόν τε βασιλέα 
ὡξαύτως εὐδαίμονας πόλεις χωὶ ἀνθρώπες ποιδντα, χρῆσθαι 
αὐτὸῖς. Οὐδὲν ὧν ϑαυμαςὸν, εἴπερ ταύτην εἶχε τὴν γνώ: 
μὴν, τὸ Φιλονείχως ἔχειν πάντων ᾿ἀνθρώπων ϑερωπείῳ περιγίγ- 
νεσθα. ᾿ 

Καλὸν δὲ ἐπίδειγμα καὶ τῶῦτο λέγεται Κῦρος ἐπιδεῖξαι 
Κροίσῳ, ὅτε ἐνοθέτει αὐτὸν ὡς διὼ τὸ πολλὼ διδόναι! πένης ἔσοι- 
Ζο. ἐξὸν αὐτῷ ησωυρὸς χρυσᾶ " πλείσος ἑνί γε ἀνδρὶ ἐν τῷ οἴχῳ 
χατοθέσθωι. Καὶ τὸν Κῦρον λέγεται ἐρέσθαι, Καὶ πόσα ἂν 
ἤδη οἴει μοι χρήματα εἶνωι, εἰ συνέλεγον χρυσίον, ὥςπερ σὺ 
κελεύεις, ἐξ ὅτο ἐν τῇ ἀρχῇ εἰμί; Καὶ τὸν Κροῖσον, " εἰπεῖν, 
Πολύν τινα ἀριθμόν. Καὶ τὸν Κῦρον πρὸς ταῦτα, ᾽Αγε δὴ, 
φάναι, ὦ Κροῖσε, σύμπεμψον ἄνδρα" σὺν Ὕςαάσπῳ τότῳ, ὅτῳ 
σὺ πιςεύεις μάλιξςα. Σὺ δὲ, ὦ Ὕςάσπα, ἔφη, περιελθὼν πρὸς 
σὸς Φίλες, λέγε αὐτοῖς ὅτι δέομαι χρυσία πρὸς πρᾶξίν τινα" 
(χαὶ γὰρ τῷ ὄντι Ὡροςδέομαι!) καὶ χέλευε αὐτὸς, ὁπόσα ἂν ἕχα- 
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{15 {εἰ οἰζαίθμ σοης 8 55οΐ, ἐξα ἀδίπαϊο 1}}15. οἱ], (αι αυϊάθιαι ρθοιάμην Θββοὶ 
16 }1οἰτ85) ᾿ἰέπηαια ταρεῖη, ροβίθασυαπι οἰν!τατθιι5 οἵ Πογϊηῖθιι5 (ὉΠ οἰταΐθπὶ 
ΘΟΠΟΙΠ855οΐ, 1115 αἱ. ΝΙΒΙ ταϊγαπὶ ἰρίταγ, οἀπὶ ἢδο δββοί ἴῃ βοηϊθηϊ 8 ε[π- 
σεΐατγὶ οομίοπίοηθ σοηδίιιπη 6556 ΠΟΙΏΙη65. τυπίνοῦβοβ οὔϊοϊοβὲ ἀθηγθγθηάο 
ὙΙΠΟΘΓΕ. 

Ῥγροίαγυηι οογδ οἵ ΠΠπὰ ἀοσυμπιοπίαπι Ογτιιβ ἀβάϊθβο Οὔστοθβο ρογμ!θείαγ, 
οἂχα 15 Ταϊαγαμι δὐἀτηοπογοῖ, αἱ ταυϊα ἰαγρίθπαο ραιρον ἤθγοῖ ; οὰἱϊ ἰδιηθη 
ἸἸοογοῖ, ὑπὶ αυϊάθπῃ Ποππϊηϊ, Ὀ] απο 5. υγ1 ἀΟΙΩΪ 5ιιθ8 {πθβᾶιγοβ γθοοηάθγο. 
υκβινῖβθε τὰπ Οὐυτιβ αἰοϊζαγ, Τὸ φαδηΐαμη ρϑοιηϊδο βυμηπηᾶπη ΠΑ Ι αγ πὴ 
ΤῊΘ 78Ππ| ζυ͵556 ΑΙ ΓαΥΊ5, 51, αιθιηδαπηοά η ἰὰ 1068, αὐγαχη ΘΟ] ]ορίββθιη 8} 
60 [ΘΙΏΡΟΙΕ 4110 ΟἸΙΠῚ ἱΠΊΡΟΓΟ 5υστῃ ἢ 10] Ογοθϑιιπὶ ἀἰχῖββο αὐμπέ, Τπρϑηίθηη 
αυδηήδηῃ βυμητηατη. Εἰ 5} οἶβθθ γγι, Αρο νερὸ, ὕγοθβο, πα αμθη- 
ἄπ οαπὰ πΌς Ηγείαϑρᾶ, οὐἱουπαιια βά6ἱ ῥ᾽ υγίπιαγη μὰ θ65. Τὰ δυΐοπι, Ηγ- 
βίδβρα, ἱπαυϊῖ, εἰγουπηϊίο ργοίδοίιιβ δα ἀϊηϊοοβ, ἂς ἀἸοο τ] αποάάδιῃ δά 
ἩΘΡΌΪΙΠΙ 6556 ΟΡ(}5 ΔιΠῸ : (εἴ γονϑυὰ ΧΏ1Π] 60 δβί Ορ85) δὲ ργέβε!ρθ, φορᾶπὶ 

4ἱ δηΐγαι ᾿ἰου 886 δ 1118 Ῥ] υὐϊπλοβ ἀομιὶ 
{Ποϑαῦγοβ γοοοηάογο, 4υΐ πορῶγο ΧΘΠΟ- 
ΡῬἤοη ροίαϊδβοι ἢ 

ο ἘΠπεῖν, Ἰπολύν, ὃ. 6.1 Ὀ᾿ϑε1ποι᾿οη τὴ ἰηΐοι 

ποιμὴν ὁ μέγας Ἠεῦ. χιὶϊ, 20. οἱ ἀρχιποιμὴν 
1 Ῥεῖ. γ. 4. Ογτὺβ δἴαγη 'ρ86, ουἱϊ ἤδῃο 
Χοποόρδοη {τἱθυϊέ βοηίθηίίαχη, Ῥαδίον Ὁο- 
τηΐπὶ δἀροϊδίαν 19αἱ. χ]ῖν. 28. 

ἃ Χρῆναι ἔφη] ἴῃ Οαπιοεγαγὶδ Ἰἰῦτο Ροϑβί 
χρῆναι βογϊρίαχη 65ΐ ἄρα’ 4185 ραγίου]ὰ 4}}- 
αυϊά οτγηδίί ΠΝ θένα που τησΐαί, 
Ἑδάοιῃ δϑὲ γαΐϊΐο αὐίϊου τὰ αηίὰ τίνος δὲ 
ων υἱ ποίαν ΒέΘρ ἤθη. 

Πλείςυς ἑνί γε, 6.1] ΑὉ ᾿π ογργθίθυ8 
ΠΙΟΠΏᾺ}18 ἑνί, ῬΓῸ μόνῳ τηΐη5 τϑοίἃ ἀοοὶρί- 
ἴαγ, ΠῚ118 δυΐοτα γουὉ 18 βισηϊποῦγὶ χηοηΐὶΐ 
ΒιΘρΠπαηυ.5, ρίωγεβ 6586 πιιᾶπι τιϑηιίαμι, ητιὶ 

ππῖτι Ταττππυηιοοδ αἰτὶ οἴη! ΑἸ1ο- 

γΟΟ 65 ᾿ἰϑία8. (0111 Τιοιιποϊανίαβ, οἱ Ἰοσυμ 
βῖο γοάαϊξ, 1ϑὲ Ογώβιην ὑπ ϊοῦ886. ηϊαρηναη 
φιιαπάαηι βιυπιηιαηι. Ὠε ᾳαὰ βῖγα νουτοηᾶϊὶ 
βῖψα ᾿ηἰουραηρϑηαϊ γαϊοηο 111 ἤθ Ὁ 56 }- 
(ἰογ. ϑιὴ γοῦρα ἰϑία Πολύν τινα ἀριθμὸν, 
ΟῚ ἃ εἰπεῖν ροπάφηϊ, 5β6ἃ μοί: γ68ρ1- 
οἷἰαπΐ Θὰ, 48» πιοᾶο ργοία!ογαί Ογυι8, Καὶ 
πόσα ἂν ἤδη, ὅκα. φιαϑὶ γΘΒρΟ ἀἰ886ῖ στω- 
8115, Πολύν τινα ἀριθμὸν ἂν ἤδη οἴομαί σοι χρη" 
μάτων εἶναι, εἰ, ὅ(6 . 
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σὸς δύναιτο, πορίσαι μοι! χρήματω γράψαντας δὲ καὶ χᾶτα- 
σημηναμένες δϑναι! τὴν ἐπιςολὴν τῷ Ἰζροίσα ϑεράθοντι Φέρειν. 
"Ταῦτα δὲ ὅσω ἔλεγε καὶ γράψας χαὶ σημηνάμενος, ἐδίδα τῷ 
Ὕναάσπῳ φέρειν πρὸς τὸς φίλως" ἐνέγρωψε δὲ πρὸς πάντας, καὶ 
Ὕασπαν ὡς φίλον αὐτῷ δέχεσθαι. ᾿Ἐπεὶ δὲ περιῆλθε χαὶ 
ἤνεγκεν ὁ Κροίσϑ ϑεράτων τὰς ἐπιςολὼς, ὁ δὴ Ὕςάσπας εἶπεν, 
Ὦ Κῦρε βασιλεῦ, καὶ ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς πλϑσίῳ χρῆσθαι πάμ- 
πολλὰ γὼρ ἔχων πάρειμι δῶρο, διὼ τὼ σὼ γράμματα. Καὶ 
ὁ Κῦρος εἶπεν, Εϊΐς μὲν τοίνυν κωὶ ὅτος ἤδη ϑησωυρὸς ἡμῖν, ὦ 
Κροῖσε" τὸς δὲ ἄλλες κωτωθεῶ, κωὶ λόγισωι πόσα ἐςὶν ἕτοιμα 
χρήματα, ἤν τι δέωμω! χρῆσθαι. Λέγεται δὴ λογιζόμενος ὁ 
Κροῖσος πολλωπλάσιο εὑρεῖν, ἢ ἔφη Κύρῳ ἂν εἷνωι ἐν τοῖς ϑ)η- 
σαυροῖς ἤδη, εἰ συνέλεγεν. ᾿Επεὶ δὲ τῦτο Φανερὸν ἐγένετο; εἰ- 
πεῖν λέγεται ὁ Κῦρος, Ὁ ρῷς, Φάναι, ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσὶ χαὶ 
ἐμοὶ "ϑησαυροί : ᾿Αλλὼ σὺ μὲν κελεύεις με, παρ᾽ ἐμοὶ αὐτὰς 
συλλέγοντα, Φθονεῖσθα᾽ τε δι’ αὐτὸς καὶ μισεῖσθαι, κωὶ φύλωκας 
αὐτοῖς " ἐφιστάντα μισθοφόρος, τότοις τιξεύειν' ἐγὼ δὲ, τὸς 
Φίλος πλοσίος σοιῶν, " τότος μοι νομίζω ϑησωυρὲς καὶ Φύλα- 

Ῥοουηΐτο πα! αυΐδαπο βιρροαϊιοί, φπαηίππι ροββὶς : βου ρίάπιημε δἀδθὸ εἶρ 
οὔ οὈβιρηῃαίϊάηηααθ ορἰβίοϊα πη ΟΟὝὑταῦϑὶ τη! ηϊβίστο ἐδγθηάδηι ἰγαάφαῖ, Οἠπιαιιο 
᾿ς αὐυεδοῦυπααο αἀἰχογαΐ, οὐδην τηϑηάἀᾷδβοί ἢ 6 5. αίααθ ουβιρηᾷββοί, ἀθαιὶ 
εα5 Ἠνϑίαβρε δὰ δῃλῖοοβ [ουοπἀδ5 : δὲ ἴῃ 8 βου ρϑὶὶ δα οπ65, οἴϊαη Ηνγ- 
δίαϑραπη, [Δ Π ΠΙᾺ ΠῚ Δ ΠῚ ΟΠ δι: ἢ}, Οχοϊρογθηξ. 18 οὐχ οἰγοηπηῖν 5βοί, οἱ Οτω- 
51 ΤῊ ΠΙΒΊΘΥ ΠΠογὰ5 δαίουγοῖ, ἰηαυϊ ΠΗ νβίαβραβ, ἘΠ ἀπ πηθοῦμ, Γὸχ Οντο, εἰδὶ 
ἈΡΟΠ πὴ οὐς αὐ συγ αἰνιίο : Πδιὴ ῬΘγαΪ 5. ΠΣ σαπὶ ΤΠ ΓΙ 5 8511}, 
Ῥτορίου [16 γὰ5 ἰπα5. ΕΠ Οντιβ, ΤΓΡῸ Ἰάτὴ, αἷξ ῃἰς αυοααθ {ΠΘβΔΌΓΕΒ ὉΠῚ15 
ΠΟΡῚ5 δϑί, Οὔὐαῦβθ : σερίογοβ ἃυξθην σοηβιαργαῖο, ἃς βιθάοὐῖβ γα οηθ}5 60}]}-- 
56, αυδηίο ΠΟΌΪ5 ρβοιιηἶδο Ραγαΐεδ 5]ηΐ, 51 δα ἀϑύτη ΔΙ] ΘῺϊ δἷ5 ΠΏ] δὶ: ρας. 
Οὔγαϑϑιιβ Ἰη1{15 γα ]οπθτι5. Ὠλυ] τὸ Ρ] ΓΘ 5. ΓΟ ΡΟ ἶββθ ἰδυίαν, απἂπη Πα Γαγιιπὶ [αν 
ἴῃ {{᾿ϑϑυγ]5 Οὐτιπὶ ἀϊχοσαΐ, 5ὶ θα σου ῖθϑοί, (υοα 00] ραΐαϊ, ἀἰχῖββε Ον.- 
τὰς ἰγαά!ίυν, ὙΙἀόσηρ, ὐοῦβθ, τὶ ααοαὰθ ἰμθβαιγοβ οϑβοῦ ΤῸ νου γὴ6 
70} 65 σοἸ]Θοῖοβ θοὸβ ἀρυα πιὸ τοιϊηθηάο, ἰην ἀϊα πιο δίαιιθ οὐΐο ΡῈΓ 605 δχ- 
ῬΟΠΟΙΡ, ἃ0 ΠΊΘΓΟΘΠΔΓΙ5 Οα5ί αὐ θι15 ργ δος 5 ἢ ἀθὴ ΠαθΟΓΘ ; 56 ΘΡῸ ἈΠΊΪΟΟΒ5 
ἃ πι6 Ἰοσιρ]οίαίοβ ἈΡΌΙΓΟΥ τα Ϊῃ] {Πϑϑαιγοβ οββο, ουδιοἀέπαιο ἴα πρὶ ἐρϑῖμδ 

ἃ Θησαυροί :) Τῃ οαἰϊξ. Εἰοη. Ῥοβὲ γοσθῖι 
Ἰβίατη γροίὸ ροηϊςιγ ἱπίογγοσαϊοηΐβ ποία : 
ᾳυοὰ ϑίορῃδηι5 οἰΐαγα ἤδθυὶ ορογΐοσο νἱαϊὲ 
τοι αι 6. ὅϑῖο οἰϊαπι ρ. 301. ὁρᾷς ὡς ἰη- 
τογγοραι γὰ Ροπὶ νἱάἀοίυσ, ΤΩ νο 5. διι- 
ἴδῃ {|105, εἰπεῖν οἱ φάναι. Νοβίγαμη ἐκ πα- 
ραλλήλυ Ὦθο Ιοσο Ῥοβῖξβο, ἰαπχθίβι Ὠ1Π}Ὸ05 
ΙΩΟΏΘΆΤΩ, ϑηϊηδάνοτχίοί Ἰοοΐου, 

Ὁ ̓ Εφιςάντα μισθυφόρας, δ 6.] Τῃ «ἡἹ]ά, εἰ 
ΕἸΟΥ. ὩΟῺ μοβὶ μισθοφόρας Ροδβὶίᾳ οϑδὲ Ἰηΐου- 
Ῥυποίϊο. βρα Ῥοβί ἐψις-όνσα. Αἰσθὶ σοπβοη- 

ἰδηΘ Ὸπι 6586 νἱἀ θέαν, αὐ μισθοφόρες οτπὶ 
φύλακας ΘΟ ΘὍΤΙΗΙΙ5, διοιέ φρυρὸς μισθοφό- 
ρὺς βΒέατίγη ρὸϑὲ ἰορίτηυρ, θοϊὸ ἢτρο γηο- 
αἰ ΒΘ ΡΠΆΠῸ5, οαϊ δα! Π 65 Ρτῖποξα ποίδα 
ΟἴΠ65 Δαβερυϊαηίλιν, 

ς Τότυς μοι νομίζω, δς6.}8 1 οἂ ᾿φιοαιε 
ΤΉ Ώ1:5 {16 Μδοοαοῃ! πη ΓῸΧ δγαΐ βθηΐ6}- 
(ἃ; ἐδ ᾳὰο 5. Ζήἥδοπ: ᾿Αλέξανδρος -------- 
ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, ποῦ ἔχει τοὺς ϑησαυρούς" 
Ἐν τούτοις, ἔφη" δείξας τοὺς φίλου. Ῥγοβψημι. 

ο. 5. ν». 73. οὐ, Βολμοθ, Ῥαϊοηγέ θέτο 
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χας ἅμα ἐμ τε χαὶ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν πιξοτέρες εἴνωι, ἢ 
εἰ " φρερὸς μισθοφόρος ἐπεφςησάμην. Καὶ ἄλλο δέ σοὶ ἐρῶ" 
ἐγὼ γὰρ, ὦ Κροῖσε, ὃ μὲν οἱ ϑεοὶ δόντες εἰς τὼς ψυχὼς τοῖς 
ἀνθρώποις, ἐποίησων ὁμοίως πένητας πάντας, τότϑ μὲν ἀδὲ αὐ- 
σὸς δύνωμαι περιγενέσθα;, ἀλλ᾽ εἰμὶ ἄπληςος χὠγὼ, ὥςπερ οἱ 
ἄλλοι, χρημάτων" τῇ δέ γε μέντοι διαφέρειν μο! δοχῶ τῶν πλεί- 
σων, ὅτι οἱ μὲν, " ἐπειδὸν τῶν ἀρχόντων περιττὼ κτήσωνται, τὼ 
μὲν αὐτῶν χκωτορύττϑσι, τὼ δὲ χωτωσήπϑσι, τὼ δέ ἀριθμᾶντες 
χαὶ μετρᾶντες καὶ “ ἱσάντες κωὶ διωψύχοντες κωὶ φυλάττοντες 
πράγματα ἔχϑσι, καὶ ὅμως ἔνδον ἔχοντες αὐτὼ ὅτε ἐσθίθσι 
λείω ἢ δύνανται φέρειν, (διωῤῥωγεῖεν γὼρ ἂν) ὄτ᾽ ἀμφιέννυν- 
ται πλείω ἢ δύνανται φέρειν" (ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἂν) ἀλλὰ τὸ 
τεριττὼ χρήματα ρώγμαωτω ἔχϑσιν. Ἐγὼ δὲ ὑπηρετῶ μὲν 
τοῖς Θεοῖς, χωὶ ὀρέγομωι ἀεὶ πλειόνων ἐπειδὼν δὲ χτήσωμα;, 
ἃ ἂν ἴδω περιττὰ ὄντω τῶν ἐμοὶ ἀρχόντων, τότοις τάς τ᾽ ἐνδείας 

τὰ ῬΟΠΟΣΌΙΩ ποβίγογυμι Πα ΘΙ ΊΟΥΘ5, αἰτὰ ὩΣ 51 ΡΥΘΟΒΙ ἸΔΥΪΟΒ Τηογ θα σοηάποϊος 
εἰβ ργεῆσογεπμθ. Επίαπι ἃἰι4 φμέαάαπι {101 ἀἸοᾶτη : ΘΡῸ πϑπῖρο ἴ4, Ογαβο, 
αυοὰ οἣπι αἷϊ ἱπάϊάοιϊπί ἴπ Πομηΐηιιπὶ ΘΠΙΤ.05, ΡΆΓΙΓΘΡ ΟΠΊΠ68 ἴδοθτθ ρϑῖρε-, 
γ65, ὃ 'ρ56 αυϊάθπι ν᾽ ΠΟΘΓΘ ΡΟΒ51ΠῚ 564 ΘΧΡΙΘΙΣ ΡΘΟΙ 15 ὨΘαΌΘΟ, ρουϊμάθ 
αἴᾳαρ οεοίοσὶ : νογὰπι ἤος ἀἰβογ θη ἸΏΐΘΙ Π16 οἱ 8|105 ᾿Ι ΌΓΙΠΟ5 6856. Ραΐο, ἢ 
αυοά 111, οἂπι ρροῦηϊδ οορἰᾶ 5υΠοἰθηΐθιη βαρογαηΐθ μοί [αθυηΐ, ρα θατη 
ἀοίοάϊιπί, ραγτ ρα ΐΓΘΞΟΘΓΘ 5: ππηΐ2 ΡΑΥΓπ ΠΌΤ ΓΘ Π 40, Θ ΘΠ, οηἀθγαηο 
ψ ηΠ ] δηάο, οὐβίοαϊοηο 5101 πδροίϊαπη [ασοβϑαῃηΐ : ΠΘαι6 ἰαηθη ἐπέογρα, (1}}} 
Θδ πὶ ἄοπηΐ μα θθηΐ, ρ]5 οοπχοάιϊιηΐ αὰτη ἴδγγα Ροβϑιηΐ, (γα πιρθυθηΐαγ θη πη) 
ΠΘΩῸ6 Ρἷυγο5 ᾿μἀπασηὶ νεβίθβ, ἂμ) σαβίαυθ ροβϑιηΐ, (ααὸα αἰδοφιιὶ 5 ΠΟ άγδ- 
ἴω) 56ἀ ορδθ8 ὁδί βιρογνθοῦηθο πϑροίϊιπ ἐρδὲ8 Ἐχ!θθηῖ. ἘΣΡῸ οἱ 6115. ἴῃ- 
56γνῖο, οἱ ρ᾽υγοβ Βθηροῦ οροδ δἀρείο : νογὰπι 0] Θὰ5 σΟμραγαν!, 4185 50} 
γΉ]ῃ1 50] οἰθηίθπι οχοθάθιθ νἱάθο, [15 ἡρ815 ἈΠΟ τ ΘΠ 1:6. τηθάθου, οἱ 

“ΤΙεοδοία 1ἴ8.: Ἔν τις, ἔφη, φίλος μοι γενό- γταμπΐ: φυδηθοσαάθτη ῥϑ0οδ ἀἰθοὰ5 Ῥοβί, 
μένος εὖ ποιεῖν ἐθέλῃ, ἔτός μοι βίος ἐςί. «Ἥϊοηιο- 
γαὐὴ!. 0. 3. αυὰ ῥσοοὺὶ ἃ ἤπο. 

ἃ Φρυρὸς μισθοφόρες] ὟΟΧ υἱττη8, ἴῃ 4α]- 
υϑάδτη πρηε ἰοβία ϑίθρῃμδηο, ἀβαϑβῖ; 
δῖ ἰδτωθη ΟἸηηἶη0 γα θη ἀδυη Θθη560. 
Ιη Μϑίο οογὸ Βοαϊ. οἱ δάϊε]5 Πἰ τὶβ, 405 
ὙἹΩΙ, οτηῃῖθυ9 εχϑίδί. 

Ὁ ᾿Επειδὰν τῶν ἀρκύντων, ὅ5 0.1 Οοηΐογ. 1. 
Τίμι. νἱ, 10, 

ο Ἵςάντες, ὦ 6.} δ γοΥὉ] ἴςημι ΠΟ ἴῃ 
Ἰοοο νἱῖβ 6ϑΐ, εαπάθση 1111, γνώμην ἐμὴν, γεοίϊὰ 
{ὐθ οΓ18 «,αϊ. χχνὶ. 15. 10] φυϊάθιτῃ ἔςξησαν 
γυκαία οἱ Εαϑτη 5 νϑυίὩΐ οοτιδἐϊιμεγιηΐ : 
γοοϊ 5 Βεζα, αρρεπιάεγιι : αὐτὴ 4ὰο (λοῖί 
εἰἴδια ἔγαϑηι, δεϊμηϊαϊι5. Νοο φῃΐμῃ ἰδη- 
τῆχτῃ ῥδοί ἰ(ὰ ἑαοταπί οὐτὰ }6ἃ, 56 ραγὰ- 
ἕατη Ῥρουηΐοτη δα ρρηδουηπί δὲ Ῥγροβίίο- 

7658 741 Θομἀοχηηδίο, θαχὼ γϑία ΐ, ̓ῃ {θ1- 
ῬΙο δὰ ρϑᾶββ ἀρχιερέων οἱ πρεσθυτέρων 8Ὁ- 
Ἰεοἰί, αι. Χχνὶϊ. 4,5. Ηδῃηο ἰηίογρυρία- 
(ἰἸοηθῖὰ οοηβγηδί ἰοχίι5 ΗΘ ΌγθοιΒ Ζαοίι. 
Υἱ. 12. πδγὴ ἔςησαν ΕΔΗ Ἰδίξα γοϑροηᾶθί 
τῷ “ρων Ῥγορῃοίς : νουθαχῃ δυΐοια ρ 
γεαάϊίαυγ ἐδναυϊί, ροπιἀογαυϊ, αὐρογαϊί. Δο- 
οοάϊέ υο, ααδὰ ΧΧ ΤηΐσδρΥ. ἴῃ Ποο 'ρ50 
ἘΡΒΠ ΤΉ ΔῊ αἰ ναΐου 5 ὨΟΒΙΓῚ πϑροίϊο ἔςησαν 
Ροβιθγαηΐ ργὸ ορνΨ αὐρονάογιμν!. ϑοι!οοῖ 
Υσοηίαχῃ ΟἸΐπ πο Πυτη γαχΐ, 5864 δαρθησὶ 
εἵ ροπάργασὶ οοηβϑυθνογαί, Νρῆὰθ δυΐο 
ἰηἰουρυθίαιτ οηὶ οὐ βίαί, αἰιοά «Μαγοιια αὐίαν" 
γΘΥθῸ ἐπηγγείλαντο, πίν. 11... ὄ ἈΔἈεἷὲ οηΪπὶ 

«Ἥαγοιι (γεχθα δαηΐ Βεχα) ἀξ ἱρβὰ Ῥτοάϊ- 
(ἰομΐ5. Ῥυϊπηᾷ ρϑοίίοηο ; «αι ναι γοτὸ ἀ8 
Ῥοοσηΐθ Ῥαοίς» βου ΠΟΤΠΘΙΘΕΘΏΘ, 



ἀφ 

σῶν Φίλων "ἐξαχϑμαι, καὶ πλετίξων καὶ εὐεργετῶν - ΒΝ 
εὔνοιων ἐξ αὐτῶν χτῶμαι καὶ φιλίαν, καὶ ἐκ τότων χαρπῶῦμαι 
ἀσφάλειαν καὶ εὔκλειαν" ἃ ὅτε χατασήπεται, ὅτε ὑπερπληρθντοω 
λυμαίνεται: ἀλλὼ ἡ εὔκλεια, ὅσῳ ἂν πλείων ἦ, τοσότῳ ἢ μεί- 
ζων καὶ χωλλίων χωὶ κοφοτέρα, φέρειν γίγνεται, πολλάκις δὲ 
χωὶ τὸς Φέροντας αὐτὴν χοφοτέρος παρέχεται. Ὅσως δὲ χαὶ 
φοῦτο εἰδῆς, ἔφη, ὦ Κροῖσε, " ἐγὼ οὐ τοὺς πλεῖςω ἔχοντας, καὶ 
φυλάττοντας πλεῖξα, εὐδαιμονεςάτες ἡγϑμωι (οἱ γὼρ τὼ τεί- 
χη Φυλάττοντες, ὕτως ἂν εὐδωιμονέξατοι εἴησων: πάντω γὰρ τὰ 
ἐν ταῖς πόλεσι φυλάττοσιν") ἀλλ᾽ ὃς ἂν χτᾶσθαί τε πλεῖζα 
δύνηται σὺν τῷ δικαίῳ, " χρῆσθαί τε πλείςοις σὺν τῷ χκωλῷ, τϑ- 
“ον ἐγὼ εὐδωιμονέξατον νομίζω " χαὶ τὰ χρήματα. Καὶ τοῦ- 
σῷ μὲν δὴ Φανερὸς ἦν ὥσπερ χαὶ ἔλεγε πράττων. 

ΞΕΝΟΦΩ͂Ν ΤῸΣ 

δοχηΐηθ5 ἀἰΐαηάο ἃς ΘΘμθῆ 15 δαποϊθηο Θηθνοϊθητίδιη οΧχ οἷβ διλογξιη- 
486 τ} ρᾶτο ; ἀδ αυϊθιι οἱ βϑουγιαι5 οἵ ρ]ογῖθ ἔγασίαμηι σα ρὶο: απ φιῖ- 
θην πθαι6 ρυγθϑοιηΐ, ΠΘα 6. ΠἰμΠτ ΘΧογθβοθηάο νἱδηΐαν ; 5θα ρήοσϊα 
ὅ110 αι ον οϑί, 60 ἢϊ πμα]οῦ δὲ ρα] πσῖογ δὲ ρογίαϊα ᾿θυῖου, ἃς Βϑθροπιπιο- 
γὸ φἴϊδιῃ 1105, (ὶ Θὰπὶ σαβίδηϊ, ἜΧρθα ΠἸΟΓ65 τθαϊ. Αἴαὰδ τὸ πος απο- 
416 5645, Οτγοβο, παῖ, ΠΟῚ 605 ΘΡῸ, 6ὉΪ ᾿ϑοιηΐαβ ΡΛ  ἢὰ5 ρΡΟΒβι ἀθηΐ, 
δὲ βουνδηΐ θ᾽] ΕΓ Ππηα5, [6] 1οἸβϑίπηοβ ἄποο (Π0. Θηἷπ ρϑοίο αἱ Πλμ1Ὸ5 οἰβίο- 
αἰαπί, [6] 1 Ἰβϑῖ πη οϑβθηΐ; οὐμ Ομ ηἶ, απ 5ιηΐ ἴῃ ὑγθΊθι15, οὐδίοαϊδηΐ :) 
564 4] ράγΆγα ΡΒ] αγ τη85 Ἰυδίὰ ροίοβί, δἵ ΡΥ η15 ποπϑϑιὸ τὶ, ἤσπο ΘΡῸ ἴο- 
Ἰ1οἰββίσαιτη θχϊβίϊμηο, δίϊα πὶ ΟΡ πὶ γτοϑρθοῖι. ἘΠῚ δος απϊάοπι Οντὺβ υἱὲ 
ὙΘΓΌΙ5 ρῥγοίογοραϊ, [ἃ οέέαηι ἴῃ ΟΟ} 15. ΘΟ πῖπη [αοἸ ΘΒ αΐ, 

ἃ ᾿Εξακοῦμαι] Οριϊπηιὸ 5ἰς Ἰοσαηάυτμῃ πιο- ᾿Αςὴρ ἀρίζηλος, ἀλαθινὸν 
--, 

ῳ δὰ 

ππθγυηΐ Βυάφυβ οἱ ϑίθρμδηυβ. Ηἱἷς δυΐθπι 
1118 βυυμπηααθ ραυῖον ἡυἀϊοίατι 80 ΘΧθιηρ]8- 
χὶ Οαηιεγαγίαηο ΘΟὨ ἤγΠΔΥῚ ἐθϑίαίασ. Ἐδη- 
ἄδμι Ἰδοϊομδπι δχ νοίογὶ 5 ααϊθυβάδτχῃ |ἰ- 
Ῥγῖβ δαϊοσί δἰϊατ «ὨΠιγείιι5, Ῥυϊὰβ ἸΘσθθδίαν 
ἐξαρκϑμαι. 

Ὁ ᾿Εγὼ ὁ τὸς πλεῖςα, ὅζ6.1 ϑρηίοηςίδπι 
ὅδπὸ δχαργθϑϑὶὶ οταοίζι5 Οἀ, ἵν, 9, 45. ὙεΥ- 
65 δἀἀιοοηάϊβ (ΘΙ ρ6ΓῸ : αυΐρρα βαμὲ ποίἰ5- 
βίη. Ἐρτεριὸ υηοέῥξαγιιβ Τηϑεϊξ, ΟΥϑί, Ἰ. 
ἡ, ο. 7, ϑεὰ οηνπῖα, χιμδ οαῖγα πὸ8 δονα 

᾿, φιιαιιο ἰιοηυϊηῖδιι5 ἑογίε οὐϊἐρ' δγιιιῖ, πον 
ἑαεὺ Ἰαιιἀαγέιν, φιοὰ Παδιιεγὶξ φιιῖβ δα, 86 
ηιοὰ ᾿ιὲβ Πιογιεϑίδ 81} τἰδιι86, «Νὰπι αἰυϊίῖα, 
εἰ ροϊεηπῖϊα, εἰ σγαϊϊα, οἴνηι ριυγϑγηιωνι υὐγίμνη 
ἀενῖ, ἔν υὐἱγαπγιιε ραγίεηι οογ ἐϑοϊηνιων [αοὶ- 
[1] ἐπρευγϊηϊεγεζιην ; αι οπὰπι ηχεϊδο- 
γ68 ῬΥΟΡΙΕΥ ἤῶο, αὐ Ῥε)οΥ 68. ϑιίηνιι8. Νβο 
ΡΩΝ εβί δἰδραη βίη Ῥέαν 
0611. 

'Ὃ μὰν πλᾶῦτος ἀρεταῖς Φ 
Δεδαιδαλμένος, ᾿ 
Φέρει τῶνδ. --- ̓ 

᾿ 

Φ 

᾿Ανδρὶ φέγγος. 

Ὄλυμπ β’, ν. 96, εἰ 56ᾳ. 

Οπαἰονγὰπι ϑίθρμδηο ἴῃ «ἤρρ. ἀ6 αὶ, «ἤιί. 
ἱποθυίαμα νἱἀθίυγ, αὐγὴ ἱπίογρυποίίο δηίο, 
δὴ ροβὲ πλεῖςα {Πα αἰίογυτα σοΟἸ]οσδιὶ ἀθθ6- 
αἵ, ἴρ56 αυϊάδῃῃ, ἔιδυποϊανίαπι οἱ δ γὶε- 
᾿ϊαπη βθουΐαβ, γθο 8 ροβὲ πλεῖςα ἀϊδιϊποίϊο- 
δῖ ροηὶ ρυΐο. Βιιίζιι5 Οομι. 1,.. α΄. ρ. 
395, μοϑέ φυλάττοντας ἸηξοΥραποίίοησπι οοΪ- 
Ἰοσανὶί, εἴ πλεῖςα ΟὍΓΩ εὐδαιμονες άτους Ἰαηχὶ! : 
αυοά δοίαμῃ πο] ἢ]. 

α Χρῆσθαι)] Μϑίο Βοάϊ. εἰ οἀϊξ. .4]4. κε- 
χρῆσθαι. Ἐγτογδῖὰ μυΐο ρ᾽απὸ σοπηϊηθτῃ βυργὰ 
ποίανί πηι Ρ. 410, ᾿ 

ἃ Καὶ τὰ χρήματα] ΕΔΗ ἰανὶ8 δἀτηοάδτη 
ἰὰπι ροδεὶβ φιὰτῃ 8}1}}5. βουρίουϊθα5 Αἰεἰοἰβ 
εϑὲ δ} }}ρδὶβ ργϑροβιἰοηἱβ κατά, ἸΝοβίου 10. Σ, 
Ρ. ὅ. εἶδος μὲν κάλλιςος, ψυχὴν δὲ φιλαν- 
θρωπότατον, Ἀ͵Ὸ κατ᾽ εἶδος, κατὰ ψυχήν. ϑῖο 1 
Οὐ. χ, 33. Καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, 
ΜΊγΟΥ ἰΐδαια μος Ἰοοο μα: 5588 Ῥογέμπι, 66 
νἱ ἀἴββα ρυ:ροβιτοηθπι κατὰ ἔδοϊ]ὸ, οἵ δΧ 58- 
ηἶο ΤἸησ αγοο, κυραυάϊγὶ ροΐαϊββο. 



“π" . πω 

᾿“ . ὰ ἴὰ 

ΚΥΡΟΥῪ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μ΄. ΠΧ’) ὕ ν 

ΤΣ 
ΠΗ͂Σ σότοις, χατωνοησῶς τὸς πολλὲς τῶν ἀνθρώσων, ὅτι 

ἣν μὲν ὑγιοωίνοντες διωτελῶσι, παρωσκευάξοντω ὅπως ξξεσι, τὼ 
ἐπιτήδεια, καὶ χωτατίθενται τῶ χρήσιμα εἰς τὴν τῶν ὑγιωινόν- 
σῶν δίαιταν ὅπως δὲ, ἢν ἀσθενήσωσι, τὸ σύμφορω παρέςωι, τότ 
ὁ σάνυ ἐπιμελϑμένος ἑώρα" ἔδοξεν ὃν καὶ ταῦτο, ἐχπονῆσαι οὐτῷ, 
τός τε ἰωτρὸς τὸς ὠρίςες συνεχομίσοατο πρὸς αὑτὸν, " τῷ τελεῖν, 
ἐθέλειν, κωὶ ὁπόσω ἢ ὄργανα ἔφη τις ἂν αὐτῷ χρήσιμω γενέσθαι, 
ἢ φάρμακα, ἢ σῖτα, ἢ ποτὼ, ἐδὲν τότων ὅ,τι ἐχὶ πωρωσχευάσας 
ἐθησαύριξε τἰωρ᾽ αὑτῷ. Καὶ ὁπότε δέ τις ἀσθενήσειε τῶν ε΄ 
ρωπεύεσθαι ἐπικαιρίων, ἐπεσκόπει, κωὶ Ὁωρεῖχε πάντω ὅτε ἔδει" 
χαὶ τοῖς ἰατροῖς δὲ χάριν ἤδει, ὁπότε τις ἰάσωιτό τινα, "τῶν 
σπωρ᾽ ἐχείνα λωμξανὼν. 'Γαῦτα μὲν δὴ ὶ τοιαῦτω πολλὼ 
ἐμηχανῶτο πρὸς τὸ πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐξόλετο ἑαυτὸν φιλεῖσ- 
"ὰ - 
Ὧν δὲ Ὡροηγόρευέ τε " ἀγῶνας καὶ ἄθλω πρότίθει. Φιλονει: 

κίας ἐμποιεῖν βαλόμενος περὶ τῶν χωλῶν χωὶ ἀγωθῶν ἔργων, 
ταῦτα τῷ μὲν Κύρῳ ἔπαινον παρεῖχεν, ὅτι ἐπεμέλετο ὅπως ἀσ- 

᾿ 

Ῥγίεγθὰ, οσἂπι δηϊτηδα νον σϑοῖ ποιηϊηθ πὶ Ὀἰθγοβαμθ, ἀπσπὶ Ὀοηᾶ ναϊοία- 
ἀϊπο ρεγρείαὸ ἔγασηίαν, ορθγάτα ἀάγΓα αὐ ἃ ΓΟ 5. ΠΘΟΟΒΒΑΓ5 ΒΓΕ 5ἰηΐ, 
εἴ απ86 νἱοΐα! γοοϊὸ να] θη 1  πι5081 51ηἴ, ΓΘΡΟΏΘΓΟ. νου ὰπι αἴ, ᾿ῃ τπουθαηι 5ὶ 
᾿ποϊἀογῖηΐ, υΠ11ἃ ϑαρρείδηΐ, ἃ φεΐά ΠῚ δατηοά ἃ γη δἰβ 6558. ουγϑθ σου ΠΘθαΐ ; 
νΙβιπ οϑί οἱ, ἴῃ Π15 ἀαοαθο ραγαλαϊῖδ Ορογατη 6556 ροποπάδμῃ ; αἴας ααδὸ 
τη ϊςο5 ργϑοβίδη ἰβϑίπιοβ πα ϊαπο οΟἸ]θοίοβ. βθοῦγ αἀτπσοθαΐ, ααδα βιπηρίιι5 
ἴάσογα ψϑ δ ; ἂο αποθοπησῃο ᾿ηβίγαμηθηΐα α5 Ε{Π18 6556. ἰρ51 αἸσογοῖ, νϑὶ 
τηδαϊσαπηθηΐα, γ6] οἰθο5, νϑὶ ροΐμχπι, δου Π1ἢ}} οτγαΐ, ααοα ποὺ ραγδίμηι 
ἀρ 58 γεοοπάογοι. Α 51 δΙᾳαυδηο αυΙΒΡΙ ΠῚ ΟΧ 115 ϑαροὺῦ οββϑαῖ, 6005 οἷι- 
ΓΑΥῚ σοηγθηϊγεί, ᾿ην βαθαΐ θῆι οἵ. ϑαρρδαϊίαθαΐ ομηηῖα αμ10115 Θϑβθῖ ΟΡΙΒ : 
οἰΐαπη πηθαϊοῖ5 σταίϊατη Παρ θδΐ, οἴλπὶ 4115 βα δ 55θί ΘΠ αΠη, δ Πρ Γ8, ΡΟΥ- 
τἰοης ἀἰϊαυᾷ Θογπι, ἀξ ἀρὰ ἰρϑυμ ογαηΐ πδοοπαϊέα. Ηφος αὐϊάοπι οἱ 
αἴΐα Ὠυ] πιο α! πχυϊζα πη δο!παίτι5 οδί, αὐ ἀραὶ 605 ρυἹηοἰραίιηι οὈηογοῖ, ἃ 
αὐδι5 ἀἸΠ]σ] 56 νοϊοραΐ : : 
ΔΓ πὴ ΔυΠ6 1} ΓΟΓΌΠῚ οἱ σογίαπηῖηα Ουὐγὰ ἱπαϊσοραὶ εἴ ργοροποθαΐ ργῶ- 

τηϊᾶ, σἂπη σοηίθπίοπο5. Ἰηΐδυ 505 Θχοϊταγο (6 5ιι115. ὈΥ ΘΟἷαΥ 5 οἱ Ποηθϑιῖβ 
νε] οί, 6:5 γθ5 (ὐνσο ᾿ἰλιιάθπι ΔΦΙογοθαηΐ, (αὐ οἰιγθθ 1051: 655θῖ, αὐ νντα5 σΟΙ6Γ0- 

ἃ Τῷ τελεῖν, ὅς 0.1 ΤιΘοἰοπθῖὰ αηο, ἃ 
ΚΞ ΈΡΠΔΠΟ ΟΧ (ὑπ γα  Π το δὐϊαίδιῃ, δά- 
5! ρυϊδηθυ5 [1,οαποϊανίο, ΟἰΔΌΥΐο]ο, οἵ 
χηαγρῖπο ΜϑΓ Βοάϊ. νυϊκαΐα υϊο τῷ τε 
λέγειν, ἐθέλειν, ργεοίεγθη ἄλγη οθηϑυ!, ἘΕἰο- 
Ὠἷμη Ἔχ ΐ8 ὙΕΥΡΙΒ αδ5 οοτηχαοάα ροϑδὶζ 
οἱ βεηΐοηίία, ποὴ υἱάθο : οἴϊπι δα, 41 
Τοοορίτηι5, Βουῖρίιγα ποαὰθ δἀοὸ Ἰοηρσὸ ἃ 
ἢὰς οτὐογογαπν Θχοιηρίατίαμα τοοθάσί, 
(πϑτη ἀετηρί 5 ἀπ: ἐδ τ ἢ ΠΟ 9 ΘΧΟΥΪ- 

10) οἱ βεηϑαμ θῇ ἐπαρίμτη {απ ἀαί, «ἡμέιε- 
ηῶο, 110. 2. ο, 5, τελεῖν ἸάΘΏ. 68ΐ, τὸ δαπα- 
νᾷν. Ἑρυίαββθ ἰᾳθὴ δια οἰἴδιῃ εὐςοχίᾳ 
Ιοοὰβ. δέ; αἴαιιθ. αἰϊαα αυἱαρίαπι ΤΕΡΟΠΊ 
ἀοϊνοί, φαο προ «ἰάθη ΠΟὴ ἃ ἀβ6αα  Πλ1Γ. 

Ὁ Τῶν παρ᾽ ἐκείνυ, ὃς 6.1] γιὰ αατ ποίᾶ- 

γἱη)115 Ρ. 279, - 
ο ᾿Αγῶνας καὶ ἄθλα, ὅς. ΟΟὨΐον ἢ. 58, οἵ 

4ὸ5 Οποϑαητίρ ο, 10, οχ Νοβίγο ἢϑαβία 
{γλάτι - 



εὐ ὑῶν 

: ". “ ᾿ υ 

4 ᾿ 
5᾽. τ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
ΑΒ ἡ ἀρετή" τοῖς μέντοι ὠρίςοις οἱ ἀγῶνες τοι 
λὸς χαὶ ἔριδας καὶ Φιλονεικίως ἐνέξαλλον. Πρὸς δὲ τότοις, 
ὥςτερ νόμον κατεςήσατο ὁ Κῦρος, ὅσω διωχρίσεως μὰ εἶτε δί- 
χῇ εἴτε ἀγωνίσματι, τὸς δεομένος διαχρίσεως συντρέχειν τοῖς κρι- 

χῖς. Δῆλον ὃν ὅτι ἐξοχάξοντο μὲν οἱ ἀντωγωνιζόμενοί τι ἀμφό- 
σεροι τῶν χρωτίςων καὶ τῶν μάλιξω Φίλων κριτῶν" ὁ δὲ μὴ νιχῶν. 
τοῖς μὲν νικῶσιν ἐφθόνει, τὸς δὲ μὴ ἑαυτὸν χρίνοντας ἐμίσει" ὁ δ᾽ 

᾿ αὖ γιχῶν, τῷ δικαίῳ προςεποιεῖτο νικᾷν, ὥςτε χάριν ἐδενὶ ἡγεῖτο 
ὀφείλειν. Καὶ οἱ πρωτεύειν δὲ βϑλόμενοι Φιλίῳ παρὰ Κύρῳ, 
ὥςπερ ἄλλοι ἐν πόλεσιν, χωὶ ὅτοι ἐπιφθόνως πρὸς ἀλλήλες εἷ- 
χον᾽ ὥςθ᾽ οἱ πλέονες ἐκποδὼν ἐξόλοντο ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον γε- 
γέσθαι μᾶλλον ἢ συνέπρωξαν ἄν τι ἀλλήλοις ἀγαθόν. Καὶ 

τ ζαῦτα μὲν δεδήλωται, ὡς ἐμηχανᾶτο τὸς χρωτίςξες αὐτὸν μᾶλ- 
οὐ λον πάντας Φιλεῖν ἢ ἀλλήλος" 
ο Νν δὲ ἤδη διηγησόμεθα ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλασε Κῦρος ἐκ 
τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐξελάσεως ἡ σεμνότης ἡμῖν 
δοχεῖ μίω τῶν τεχνῶν εἶνοι τῶν μεμηχ νη! τὴν ἀρχὴν μὴ 
εὐχαταφρόνητον εἶναι. ἹἸΠρῶτον μὲν ἂν πρὸ τῆς ἐξελάσεως εἰς- 
καλέσας Ὡρὸς αὑτὸν τὸς τὰς ἀρχῶς ἔχοντας Περσῶν τε χαὶ 
σῶν ἄλλων, διέδωχεν αὐτοῖς τὰς Μηδικὰς ςολάς" (χαὶ τότε 
Πέρσαι πρῶτον Μηδικὴν σολὴν ἐνέδυσων) διαδός τε, ἅμω τάδε 

-, 

τὰ : ΡΥ βία ΠΕ ἰ551Π}15 5Β8Π 6 φωΐδιίδαιιο σογϊαγηϊπα ἰπ866, ἸΠΘΥ ᾿Ρ0505 διιδοορέα, 
τ τη] σΟΠ ΘΠΓΙΟΠ 65 ἴα ΔΙ ΤΟΥ ΘΔ ΟΩΘ5 ΤΠ] οἰθραηῖ, Ῥυγφιογθὰ, ΟὙΤῚΒ απιαϑ5ὶ [6- 
“ΚΘ σοηβε, αἱ αιιδοοσπαιο αἰ πἀἸΟᾺΣῚ ΠΘΟΘ556 ρϑϑϑί, ιν 6 δΙααᾷ ἴῃ Πἰ16, 56ιὶ 

οοΥαμηϊη6, 4 [πα ]σο5 ἀπὰ σαγγθγθης 11 ἀαΐθιι5 αἰ π!]σΔ ΠΟΘ. Οραβ Θββοί. 
ἰίααιθ πη ηἰ δβίμμη θϑί, ἀν ΥΒΆΤΙΟΒ Ε[ΥΌΒΘΠΟ σΟἢ] Θοἴα π0 ΓΟΒΡΊΟΘΓΘ 50}1105 δὰ 
7πα]ςο5 ορίπηοβ. εἰ δὲδὲ ΔΒ) ΟἸββιπηο5  νἱοίαβ ααΐθι νἹοίογθιι5 ᾿ην] ἀθθαΐ, οἱ 
ὁ05, αἰ δϑηϊθηζαι βοοπηὰη) 56 ἢοὴ 1 55θπῖ, οὐΐο ργοβθαπθθαῖΐαν : νἱοΐουῦ 
ὁρηϊγὰ, [ΓΘ 56. ν οἶδ56 ργερίογοθαΐϊ, αἀθόαιιθ ΘΗ 56 σταίαπὶ ἀθθθγο ρυΐα- 
θαᾳῖ, [πάθην αὶ ΡΥ Πμἃ5. ἸΠΐΘΣ ἃ ϊο05 Οὐτὶ ἴθηθγο νοϊοθαπί, ρου ηθ 510] 
γπειὸ ᾿ην] ἀθθαηΐ, αἴαιιθ 4111 δοϊοηΐ, χιὶ εἰσιν ἴῃ ἀσθῖ 5 : αἀθὸ οἱ ρῥ]οεὶ 
46 ν6]]θηΐ Αἰ τπ5 δἰ ίαπὶ ὃ πηθάϊο βα θ᾽ αίιιηι, μοι ὰπ αιὰμη τ ὙΛΗΡῚ δα ]ανδη-. 
εἰ ἑοιμηιοάμπη Δ] απο 5101 ργοσαγαγοηῖ. {τ πῶς 4] ἱπαϊοαΐὰ 5ιηΐ, 
φμὸ ραΐοαΐξ, αυἱθι5 ἀὐίϊθιι Ογγμδ Θἤίσθγθ οομαίι5 δβῖ, αὐ ρΥδοβία  Ἰββίμηὶ ααῖ- 
4116 πιὰ ρ]5 ἰρϑιιηὶ ἀπιαγθηΐ, αιἂμηι 56 πηπτιὸ. 
τὰ νϑυὸ ΠΔΥΓΆΙΠ.115) 400 Ρᾳοίο Οντιβ μγϊηγὰμη ὃ τοριᾶ Ῥγογοοῖιβ δϑὲ: 

Ἠδ τ ἔμ }1|5 ̓ ρβὶιβ Ἔρυθββίϊβ εν] θδίαβ πὰ ΠΟὈΪ5. ν᾽ δ ν ΘΧ 115 6556. ἈΓΕΙΘΗΒ, 
πε ΡΟΥδοθγιης αἱ Ἰσηρθγίαπι ἰμρβῖιβ (ὃ σοηϊθηγηὶ ἤθη ροββοί. Ῥυϊμιὰπι 
Ἰρίέαγ, ἃηίθλ η) γα Ϊγοί, ἀγοθϑϑιεῖς δ 56 ἴηι ΤΠ ΓβΙΒ αὰπι 8}}|5 4 ῸΪ οβϑθηΐ 
ΟἸΠΠῚ ἱπ ρου, νϑβίοβ 115 Μά ϊσαβ αἰδι θα : (δἰ ἀτηϊοίιπι καημὸ Μοάϊουπι Βεγ- 
586 {ΠΠ0 ὈΥΙΠυ ἃ ᾿π που πιν 5᾽τητ, ᾿πέου ἀἸσ θη άπην. ἀἸσοθαΐ, ν6 }}6 56 ῬΓΟ- 
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ννν 

.ς ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΪΔΕΙΑΣ Η΄. 

ϑεοῖς ἐξηρημένω, χωὶ ϑύσαι μετ᾽ ἐχείνω. Πάρεςε ἂν, ἔφη, 
ἐπὶ τὰς ϑύρας χοσμηθέντες ταῖς ςολαῖς ταύταις, πρὶν ἥλιον 
ἀνατέλλειν, χαὶ χαθίςασθε ὡς ἂν ὑμῖν Φεραύλας ὁ Πέρσης 
᾿ἐξαγγείλῃ παρ᾽ ἐμδ' καὶ ἐπειδὰν, ἔφη, ἐγὼ ἡγῶμαι, ἕπεσθε ἐν 
τῇ ῥηθείση χώρῳ. Ἢν δ᾽ ἄρα τινὶ δοκῇ ὑμῶν ἄλλῃ κάλλιον 
“εἶναι ἢ ὡς ἂν νῦν ἐλωύνωμιεν, ἐπειδὼν “΄΄άλιν ἔλθωμεν, διδασκέ- 
τὼ με᾿ ὅπη γὼρ ἂν κάλλιςον καὶ ἄριςον ὑμῖν δοκῇ εἶναι, ταύτῃ 
ἕχωξα δεῖ χωταφζήσασθαι. Ἐπεὶ δὲ τοῖς χροτίςοις διέδωχε τὰς 
χαλλίςας ςολὰς, ἐξέφερε δὴ καὶ ἄλλας Μηδικὰς ςολάς" (παμ- 
πόλλας γὼρ παρεσχευάώσατο, δδὲν φειδόμενος ὅτε πορφυρίδων, 
ὥτε " ὀρφνίνων, ὅτε Φοινικίδων, ὄτε χωρυχκίνων ἱμωτίων) νείμας 
δὲ τότων τὸ μέρος ἑχάφῳ τῶν ἡγεμόνων, ἐχέλευσεν αὐτὸς τότοις 
χοσμεῖν τὸς αὑτῶν φίλες, ὥςπερ, ἔφη, ἐγὼ ὑμᾶς χοσμῶές Καί 
τις τῶν παρόντων ἐπήρετο αὐτὸν, Σὺ δὲ, ὦ Κῦρε, ἔφη, πότε χοσ- 
μήσῃ; Ὁ δ᾽ ἀπεχρίνωτο, Οὐ γὰρ νῦν, ἔφη, δοχῶ ὑμῖν αὐτὸς 
χοσμεῖσθωι ὑμᾶς κοσμῶν , ̓Αμέλει, ἔφη, ἣν δύνωμαι ὑμᾶς τὸς 
φίλος εὖ ποιεῖν, ὁποίαν ἂν ἔχων ςολὴν τυγχάνω, ἐν ταύτῃ καλὸς 

ΠΣ Υ « 7 φανϑμωαι. δὴ οἱ μὲν, ἀπελθόντες, μεταπεμπόμενοι τὸς 
Φίλος ἐχόσμϑν ταῖς ςολαῖς" Ἃ 
Ὁ δὲ Κῦρος, νομίζων Φεραύλαν τὸν ἐκ τῶν δημοτῶν καὶ 

γνϑ δι δ ἴὰμὰ (1:5 βοἰθοία, οἱ μη οἰ) 10.515 ΓΘΠῚ ΒΟΥ (ΠΟ, ΘΔ ΟΡΓΘΙΩ 
λα Ρογῖαβ δ δθβίθ, ᾿Π 411, ΟΥΠα1] ν βίοι 1515, ὈΥΠ15 ααὰτῃ 50} οὐαί, οἱ δὲς 
οΟΠβΙβέτ6, Φαριηδσιηοάϊιηη ῬΠογαῦίαβ Ροῦβα γος Θχ τη ἀθηπη 801 : σήϊη- 
{8 ΘρΌ, ἰΠ6]{, ῬΥΘΘΟΘββοσο, ἰοὺ συοῦϊε ἸῃἀἸσαΐο Ξο θη], αδά 81 ουϊ 
νϑβίγίιγσω 411} φμαρίαπι ταῖϊο νἹ ἀθθταν οἰθραητίοῦ, ααὰἂπν οα αᾷ τηοαὸ ργοά!- 
ΤῊ115, 18. ΠΠ4ηὶ πῊ ἢ], οὗτη τϑαάϊθυΐπηιβ, οσιθη δῖ : ἤὰπὶ υἱὴ νῸὉ15 ΡΟ ΠΟΥ ΠπιΙη} 
Θραπηά πα ν᾽βιιτη {πο γ, τὰ βδἰησυϊα σοηβεζα! ἀοοπί. οβίθασιαπι ργ8- 
βίη 551Π}15 νϑϑίθϑ οἰ θσδη 551 Ππ|ὰ5 ἀἰβι θογαΐ, θέα ἢ] «15. νϑβϑίοβ Μϑαϊοας 
ῬΓΟΓΑΜΕ : (ρουτηυ αϑ ΘΠ! ράγασὶ σαγανουαΐ, Π1}}15 ῬΆΓΟΘΉ5, 5158 ΡΌΓΡΌΓΟΙ, 568 
ἤι801, 5011 ῬΕΠΙΟΘΙ, 56 σαΓῪ ΟΟΙΠΙ ΘΟ ΟΥΙΒ νϑϑίθβ Θ556 η{) ΠᾺ 8 ἈΠ ΘΠ ΒΙΏΡΏΪΟΒ ἸηΐοΥ 
ἄπο 65 ἀἰβρογετα5, [0551{ ΘῸ5. ἈΓΏΪΟΟΒ 51105 1515 ΟΓΠΆΤῸ : 516 οὐ ΘρῸ, ἰπΠαυϊΐ, νο5 
οἵπο. ΕΠ αυϊάδην 6ΘΧχ 115 4] δὐογαηΐ, θυ ἰηἰουτοσαηβ, Τὰ νογὸ, Ογτο, αἱΐ, 
απαηάο οὐπαροεὶα ἢ (Ὁ Ογγμ5 τοϑροπάδθηβ, ἀπηοη Ἰποδὸ, Πα υἱϊ, ᾿ρΡ86 νος 
ΟΥ̓ΠΆΤΙ νἸΘΌΥ, 1 ΨῸΒ ΟΥΠΟ ἢ ΝΠ ΪΓΌΠῚ, Αἰ ΐ, 81 [0551 0} ἴῃ ΝῸΒ ἉΠΊΪΟΟΒ 1608 6556 
ποποῆοαβ, απαπιοσαηααθ ἑαπάσην ᾿ὰοαπν νϑβίθμ, ἴῃς οᾷ νι θοῦ οἰορᾶηβ. 
Αἴφιθο [ὰ φυϊάοπν 1{Π| αἰσγ 55] τηϊοος. ἈΓΟΘββοθαηΐ ἃς νΟϑΈθιι5. ἐδύϊ8. ΟΥΠᾶ-- 
απ: Ὁ Ψ 

(ὐνταβ δσΐοηι, απὸ οχἰβίϊματος ῬΠογαυαηι, Πουηϊποια οαέογοιὶ Ρ]ΘθοΙ- 
᾿ 

ἃ τῷ νὴ Ἰ]εδμ ον: Τεμίνη, ναοὶ, ἄλση, χρῶμα Ποῖ ἀϊοϊί, ὅταν λευκῷ τἃ ἐρυθρῷ ὶ μί- 

ἢ τὰ ἀφωρισμένα κατὰ τιμὴν χωρία. “Γέμενος, λανι μέμιγμένοις καυθεῖσί τε, μᾶλλον συγκραθῆ 
πᾶς ὃ μεμερισμένος τόπος τινὶ εἰς τιμὴν, ἣ ἱερὺν μέλαν. ἘΠῚ .., Ῥοὶ!. 110. 7. 86ρβΊη. 09, (ᾳαὶ 

βωμὸς, ἣ ἀπονεμηθὲν ϑεῷ, ἢ βασιλεῖ, σης (οὐδ Ισοῦτ Χοπορμοῃίόιτη ΓΟΒΡΕΧ- 
᾿ ᾽ ᾿ “ ᾿ - , ᾽ κάλων 4. ᾽᾿οοάνίνων} Ρ]αΐο ἴπὶ ΤΊΓΩ, Ῥ. 608, ἥρφνινον 1{) τὰ δὲ μέλανα ἱμάτια. ὀρφνινὰ ἐκάλων, ἶ 
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, ᾿ Ἧ ἢ »᾿ [7 τς 7 ΡῈ 
ἔδοξεν, ἐκέλευε τὸν Φεραύλαν ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἂν ὅτω γένη. 

ἀζύμων" 

ἘΠῚ} Οἵ ἸΠρΘΗΪΟ ΜΡ, δὲ εἰθρδηίιίεθ αἴψαδ ογαϊηΐ5 6586 5[0 ΠΠΟΒΈ τ, ΤΪηΪ πόα α6 
ΠΟΡΤ ροηΐθην ἴῃ 15 φὰς Ουτγοὸ ργαΐα [ἈΘΙῈ μοδβϑβοί, οἕ ἐϊίιρη ἔρϑιωπ ἐμαὶ ἈΠ αυδη- 
(ὁ βθηϊρηζαιη 46 5] ρ.}15 ργὸ αἸἱρῃηιζαΐθ ογπδ 15 Οὐδ ΟΠ βιυιᾷ σοιηρτοθανο- 
ταῦ: ᾿ππς Διοθβϑιῖ ἃς οὐ 60 ἀο! Ὀϑγαῖ, 400 ρμᾶοίο εἰἴδοίυγιβ οββοὶ, υἱ ὑγο- 
ἀθαπαϊ γαϊο βρθοΐδϊιι θην 15 ρα οΠθυγῖπια, Ἰη!65615. γμαχί πη ἐΟυτα ἀ801}15 
οβϑεῖ. Οὐμιαιιθ αἰβριοἰεπίιθυ5 0515. θαάθηι υἶβα [ιϊββοηὶ, Ῥμογδυίδηιν α"- 
ΘϑηΐοΥ ρούμι ἦατο Ἰυνοθαΐ, τὲ ἴῃ ἐγαβίίηυπι μὰ ἤθγοῖ ὀρτθαϊθηΐπιπ δαυϊία- 
το, φιοπιδαπποάϊηη ἐρϑὶβ ρυϊο τὸ ΠΟΥ ρόβ86. νἱβιιπὶ θββοί. Ἐς φυϊάθη, αἷΐ, 

ες 4υοὰ δα ογαϊηθιν ἴῃ Θργθβδιὶ Βθγνα ἀπ αἰηθί, Οηγη65 {8] ῬΆΓΘΓΘ [55] " 
γογὰπι υἰ Πθηϊ δ ̓πηρϑγαητ ΕΪ Οθ θηυρογθηΐ, βαμηρίαβ, ᾿πατῖ, ἰαπῖσα5. Πὰ5 
Πίος, Βα  Πτπὶ Παβίαϊογαπι ἀπο 05 : αἴα}θ οἰΐαπι βαρὰ ἰδία ϑαπθβεέγία ἀ0}- 
θ05 Θαυϊθσια ἀαΐο, οἱ οσυγγίμιπι ἀποῖθι5 15 πάβοθ {ππῖσα5. ἃς ῬὨθγαιϊαβ 
αιϊάθην λαδ δοσορίαϑ ρῥγοίογοθαΐῖ : θαι νογὸ ἀπσθβ θὲ σοηϑροχίββθηΐϊ, δἷ6- 
θαηΐ, Μαρπὺβ ἕὰ βαπὸ φμΐείαηε 65, οὔ ΠΟῚ5 δἰϊαιη 515. ἸμαἸσαΐαγιιβ αι86 [ὰ- 
οἰθημήα 5βἰηῖ. Νόοη ρῥτοίθειὸ, Ἰησοῖ ῬΠογαυϊαβ, ποὴ ἐε βοϊὰπη, υἱἱ αυϊάθην 
νἰδοίωγ, 564 πὰ ϑβδγοϊηα5. οἰὐϊαην ρουτίᾶθο. ἤὰῆς οὐ ὸ αὐδάοπη ἄπο ἰδία 
5ᾶΡᾺ δάϊογο, αἰίθυιμν Εἴθ], οἵ ἔπαὶς δἰ θγιιπ : τ νογὸ Βογαην αἴγιπη ν 6 5 
ἀςεῖρο. Ταμι ἀθίηαθ ἴ5, (τὶ βαρτιπὶ δος ρ οναξ, ᾿ν ἀϊτρ ΟΡ] ἐν βεθθαΐογ, βία- 

ἃ ᾿Αμελεῖν, ὅς ποτε, ὅι6.1 ΟΘαὐγὶεϊδὲ ΘκΘΙᾺ- 
Ρἰατία, ἀμελῆ" ᾳαοὰ βαῃὸ τηθ]ὰθ σοηνθηϊξ 
ΟἿ] 118, ας ἀπίθοθβδβοσθηΐ. ΥὙἱάθ Ρ. 99. 

αἄοὺ Ἰοοἰϊοποπι γοσθρίαιη οομῆγιπατο. Αα- 
ἀδ ἢυς ᾳιοά 5Βίδεϊπι βεααϊαν, νῦν γῦν ῥέρω 
τώδε δύω ΜΕ. Βοά!. καλέσας δὲ τόςδε 

Ὁ Ἡγεμόσι" κάσας δὲ, ὃς 6.} 51. 6χ .).. Ροὶϊὶ. 
εἰ βεαυθητ θυ ραυϊὸ ᾿πέγα γροπθηάιμη : 
18 δυΐθῃι 1], 7. βερηι. θ8, ἢ Βαδεῖ: κάσσας 
(ϑογ. κάσας) δὲ ἱππικὸς Ξενοφῶν εἴρηκεν ἐν τῇ 
Παιδείᾳ. ἴῃ 8 γϑυθὶ8 βαιὶβ ᾿ἰχιιοῖ οἰιτη 
ἤμπο ΧΩΠΟΡΏΟΙ 8 Ἰοοτμπὶ τοϑρίσοσθ, δίαιιθ 

τὴς, ὅχζο, ἀηάθ, ἀπ 0.5 αὐ] θοίῖβ ᾿ξ υὶ5, ἢ 05- 
τα οχουϊζιν βουὶρίαγα. ΓΘ δ Π5 δἰϊαπι 
οἵ Τιου ποίαν 8. βῖο σροπθη στ ποθ 8- 
ταηΐ ; οὐπι μυϊὰβ Ἰοσογοίαγυ, καλέσας δὲ τὲς 
ἐφιπ. οἱ καλέσας αὶ τὸξΣ 6. « 

ῪὟ 
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Ὀκρ ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Η΄. ,. 4238: 

συνεξϑλεύετο αὐτῷ, ὁπότερον λαμξάνοι. Ὁ δὲ συμ 
ἂν ὁπότερος βελτίων εἴη, καὶ εἰπὼν, Ἢν μὲ χατηγορήσης ὅτι, 
αἵρεσίν σοι δέδωκα, εἰςαῦθις ὅταν διωκονῶ, ἑτέρῳ χρήσῃ μέ πὰ 
χόνῳ. Ὁ μὲν δὴ Φεραύλας ὅτω διωδὸς ἣ ἐτάχθη, εὐθὺς ἐπε- 
μελεῖτο τῶν εἰς τὴν ἡξίλασιν ὅπως ὡς κάλλιξα ἕχαςα ἕξει. 

Ἡνίχαω δὲ ἡ ὑςερωία, ἧκε, χαθαρὼ μὲν ἣν πάντα πρὸ ἡμέρας, 
Ὁ σοῖχοι δὲ εἰἱξήχεσων ἔνθεν χωὶ ἔνθεν τὴς ὁδθ, ὥςπερ καὶ νῦν ἔτι 
ἵσωντωι ἣ ἂν βασιλεὺς μέλλῃ ἐλαύνειν ὧν ἐντὸς ὀδενί ἐςιν 
εἰςιένωι τῶν μὴ τετιμημένων μαςιγοφόρο, δὲ χωθέξασαν, οἱ 
ἔσαιον εἴ τις ἐνοχλοίη. "Εξασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν δορυφό- 
ων εἰς τετροωχιςχιλίες. “ ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν εἰς φέτταρας" 
ἐπε πα δὲ ἑχατέρωθεν τῶν πυλῶν. Καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ πάντες 
παρῆσαν καταξεξηχότες ἀπὸ τῶν ἵππων, " καὶ διειρχότες τὰς 

δος 

Ὄπιαυα ἰρϑιπὶ ἴῃ σοηβπὶ δἰ θεραϊ, υγιπι βαμηθγοῖ, Ῥμδγαυαβ, υδὶ ἀθ 
τΠΘἤογα 58ΡῸ Θοηβι πιπν ἀδαϊββοί, 51 τὴθ ἱη αἰ σανογῖβ, αἰΐ, φαδά ορεϊοποπι {ἰδὲ 
ἀράονγίη, ροβίπδς δὶ] αἰλᾳιία ἀἀγαϊηἸκίγαθο, αἰἸ5βι γα ἤθη πιὸ δ πιϊηϊβίγαπη ἰπ- 
νϑηΐθβ. Αἴαυθ ἴῃ ἤυης τποάτῃ Ῥἤθγαυ 5 ἢ15 αἰ θα Ὁ15, αἱ [55ιι5 ογαΐ, 5ία- 
εἰπὶ συγαθαὶ Θὰ 4.886 Δ ἐργοϑβυμπῃ ρογπθηΐ, τ βίησαϊα αὐὰτη οἰ ορϑη ἰβϑιπηὸ 
ζηκίΓιοσία Θβ5θηΐ. ᾿ 

Ῥοβίοεγα οἂπὶ δανεηϊββοί ἀϊ65, Ἰαυϊάα ρεῖυβ δγαηΐ οσηηΐὰ δὲ ἐπέοστα, αυδην 
ἈΠ χΙββοθί, εἴ ογἴηθ5 οχ υἱγᾶαιι νῇεβ ραγίε βίδθαηΐ, αιιοτηδατηοα τη πὶ αυυ- 
406 5Ξυϊπιβίυπί, αυὰ γτοχ δαυϊαΐαγιιβ οβῖ ; δίαιθ Ἰπίγα ΠῸ5 ογάϊηθβ ἡθιηϊηὶ []- 
ςοἰ Ἰῃρτϑαϊ, 4] ΠΟη 511 Ποπογδίογι πηι ἴπ ΠυΠΊΘΙῸ : δά βία δηΐ οἱ ΗἀρΡΌ]}15. ἴη- 
5βίγιοι! φμΐάαπι, αἱ πιο θβίδθ παθηιν!β ἀποίογοτα οϑθάθγθηί. Ας ρηπυληι 
4υϊάοιη 58. "65 παϑίϑι! δ “δῖον γΩ 1116. βία θαηΐ, δηΐθ ρογίδϑ ἴῃ ααδίθγηος 
εαρϊϊοαϊὲ : Ἔχ υἱγᾶαυιε νεγὸ ρογίαγιτ ραγίο τ]ὰ ἀο. Αἀεγδηΐ ἰΐθπι ϑηιιΐ- 
ἐξ5. ΟΠ Π68, οἵ 6χ 6α0}5 ἀεβοθηάθγαηΐ, ᾿ῃβθγ 15 ρδὺ σΔ ΠΥ 5 ΤηΔηΐρι.8, ααοιπαά- 

ἂρ 
ἃ Συμδυλεῦσας ἂν, ὅκ6.1 ϑ'βροηθα Ἔϑῦ 96 αυϊάσιῃ οἱ Εέοη. μαθοηΐ ἴῃ ροβίογίοσα ἴσο 

οδίίο, αι Πος ἰαπάσδμι τποάο (81 αυἱά 
χησέδηδυτῃ 510) δὈϑοϊαία, ἢαΐ, Ὃ δὲ συνεθό- 
λευσεν, ὑπότερος ἂν βελτίων εἴη, εἰπὼν, ὅς Ο. γε], 
(ᾳυοά τη8}}1}) ὋὋ δὲ συμδελεύσας ὑπότερος ἂν 
βελτίων εἴη, εἶπεν, α. Βῖὶςο Ρ. 367. διδὸς τῷ 
ἸἘύρῳ τὰ γράμματα, εἶπε, ταῦτα, 6. ϑίορμα- 
Ὧδ5 εἴ αἶαν! 8 εἴϊδτη ραγουϊδγη ἂν 
Ῥοβίέ ὁπότερος ῬΟπΐ ἀθῦογα ραυΐαηΐ. 

Ὁ Στοῖχοι] Βιαάξθο 86 βουϊ θη πὰ ΟἸΓᾺ 
Θίθρἤδηο δάβθηίίοῦ : ργοβουζ τη οὔτ ΡΓῸ 
Ὠδο βογίρίυγᾷ (δοϊαί οἰἰδτη Μ5. Βοα!. Υὰ]- 
πὸ ςίχοι. : 

6 Ἔμπροσθεν τῶν] Τ ὐρτὶ Ρ]ΘΥ4Ι6 ΟἸΏΠ6Β, 
τμπροσθεν δὲ τῶν, ο, 86 τοοίὰ Βίορῃδηυϑ 
ὀχρυπρίς ρατεουϊαιη δὲ, αἀΞοπαπίε δἰϊϑπὶ 
(ὐανγιειἠη ἜΘ κοταρ]ατ!. 
ἃ Καὶ διειρκότες, ὅ.5.1 ὰ οἸηπίηο Ἰ6ρ6η- 

ἄυμι, οὗτη τῆοχ βοαυδίιν διείρωσι. ἸαΙ, 
«Πἀ. εἰ ΕἸοΥ. διηρκότες, ᾳαοα νοΥΙ5ἰ τ}. οϑΐ 
ῬΓΟ διειρκότες ΤηΔ] ὃ Ῥοδίζιιπη 6886, ὈΥΡΘΒ6Υ- 
τίη αὐ πὶ ἡ ΠΟ ΠΑ ΘΟΥ ε 50 βου βέθτη, ΕἼ" 

διειροῦσιν, ΠΟῊ διείρουσιν" Οὗ πῃ ΔΙΊ ΘῊ διείρειν, 
ὨΟῊ διειρεῖν, ἀϊοὶ οοηβίει. Φυδά 5 4ιιῖ8 
τη 8} 1 γα] ραΐιπα δεηρκότες, ΒᾺ η Ροῃϑὶ ε, οἵ 
διείρουσεν ἴῃ διαίρουσιν τηυΐοί πδΟΘΕΒ6 ΘΒ. 
Νοβίυϑε γϑγὸ ϑιῃθηἀδίοηϊ ανθηΐ ϑίθρμᾶ- 
08 οἵ Του ποΐανί8. Ῥογγὸ, ἴῃ νουΐθηάο 
Ὠοο ἰοοο ἃ τπηρηΐα Απιοίοτῖ8 ἃθειυᾶββ6 ρυὶ- 
ΟΥ5 ν᾽ ἀδηΐαν Τηΐογρχείοϑ : οὐτὰ 8}1118 γοΣ- 
εἰ, οἵην πιανιδ ῬΕΥ σαπάψαβ οαἰγαχὶϑϑεηΐ : 
δ᾽1ι18, εὐ ἰαϊέ8 ἠναγιάδυι8 ρὲὺ' σαπιάψαϑ: 81108, 
ἐγαηϑιαἴ8 «παηῆδιυιϑ ΡῈ αηιϊοίμι8 : ΤιΘαηοἶο- 
γίι8 ἰα πάθῃ, ἐαουἐϊβ Ρ67 οαπιάψας πιαηῖδιι8. 
Ησης τηδρὶβ αρίο αυᾶτῃ σφρίογοβ γοσδθυϊο, 
ὈΞΌΠ) 6586 οχίϑηδί ϑίθρῃδηιϊβ: ἴμ88 
τη] τη οἴπὰ Βγἠδϑογῖο, ἡηϑογ 8; ἤοσ Θηΐμὶ 
γο αϊ ΧΟΠΟΡΠΟΗ, ἤη σαπψα8 ΤΩ} 15 ἰΏ ΒΟΥ 11- 
1596 608, ἴῃ 4108 ΤῸ Χ ΟΟἶο5 Θοη] οἰ Ὀδί. 
Ἠ 08 ΟὈΒΘΟΥνΔΙΙΟΙ 8 τα ϑυηϊηΐ οἰΐδτα Ποϑῖαι 
᾿βλλην, β΄, Ὥσοη ἸΙοηρὸ ἋὉ ἰηϊος υδἱ Αὐἴο- 
θα: σοί 86 ΜΙϊγυτη πο ἃ118 ἀθ οαιιδῶ 
ἢ {νγὸ γηΐπογρ ἱπίρυίροίοϑ {π||5850 ΠΌΤΓΑΙ, 
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χεῖρας διὼ τῶν χανδύων, ὥςπερ καὶ νῦν ἔτι διείρθσιν ὅτων ὁρᾷ, 
βασιλεύς. "Ἔςασαν δὲ Πέρσαι μὲν ἐκ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλλοι σύμ- 
μᾶχοι ἐξ ἀριςερᾶς τῆς ὁδδ, καὶ τὰ ὥρματω ὡςαύτως τὼ ἡμί- 
σεῶ ἑκατέρωθεν. ᾿Επεὶ δὲ ἀνεπετάννυντο αἱ τ βασιλείθ πύ- 
λαι, πρῶτον μὲν ἤγοντο τῷ Διὺ τωῦροι πάγκολοι εἰς τέσσαρας, 
χαὶ" οἷς τῶν ἄλλων Θεῶν οἱ μάγοι ἐξηγᾶντο᾽ " σολὺ γὰρ οἷον- 
ται Πέρσωι χρῆναι τοῖς περὶ τὸς ϑεὸς μᾶλλον τεχνίταις χρησ- 
θαι ἢ περὶ τἄλλα. Μετὰ δὲ τὸς βὅς ἵπποι ἤγοντο, ϑῦμω τῷ 
Ἡλίῳ: μετὼ δὲ τότες ἐξήγετο ἅρμοω λευχὸν, χρυσόζυγον, 
ἐξεμμένον, Διὸς ἱερόν" μετὼ δὲ τόδε, “Πλίῳ ἅῤμο λευκὸν, χαὶ 
σῦτο ἐςξεμμένον, ὥςπερ τὸ πρόσθεν" μετὼ δὲ τῶτο, ἄλλο τρίτον 
ἅρμω ἐξήγετο, φοινικίσι χωταπεπταωμένοι οἱ ἵπποι, “ χαὶ πῦρ 
ὄπισθεν αὐτὸ ἐπ᾿ ἐσχάρας μεγάλης ἄνδρες εἵποντο φέροντες. 
Ἐπὶ δὲ τότοις, ἤδη αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν Ὡρόφαίνετο ὁ Κῦρος 
ἐφ᾽ ἅρματος, ὀρθὴν ἔχων τὴν τιάρων, καὶ “ χιτῶνο, πορφυρῶν 
μεσόλευχον, (ἄλλῳ δ᾽ ἐκ ἔξεςι μεσόλευχον ἔχειν) χκωὶ περὶ τοῖς 
σχέλεσιν " ἀναξυρίδως ὑσγινοξ αφεῖς. καὶ κάνδυν ὁλοπόρφυρον. 

τηοα πη) ̓ ᾶο οἰΐδη ἰοη ροβίαϊθ δαϑ ἸΠϑθΓηΐ, {1165 1ρ505 ΤῸΧ δάϑρίοῖϊί,. δ(α- 
θδηΐ νογὸ δα ἠοδχίγαμι ῬοΥβεθ, 5061] Οϑοίουὶ αὐ ᾿φονᾶπι νἰδθ ραγίθιῃ, δοδίμησιιθ 
ἸΏΟΔΟ ΘΟΓΓΙΠῚ ΡΥ υὐγηαθ ἀἰπ 4αὰ. Ῥοβίθασιδηι γορὶθθ ἴογθ5. ἀρ Υ γθηἰα", 
ΡΥΪπιὰπι δον  αυαίθγηι ρου ΠΟΎΣ ΔῸΣ] ἀποθθαηταγ, δὲ 115 σϑοίθυῖβ Πα θιι5 
τ δρὶ ἀμοοηεῖος δῖ δ γίξίθιι5 ἱπαἸοᾶγαπί : παπη ῬοΥβο πιϊτὸ πηᾶρὶβ οχίβίϊ- 
πηαηΐ Αἰ νΊη15 ἴῃ τϑθι5 ἀὐἤουμη ορογᾷ υἱδηά πὶ 6556, αυδηι ἴῃ 4}Π|5. ϑθοιη- 
ἀὰπῃ θονο5 θα] ἀποθθαηίαν, αὐ 58 οΥἹΠοίμη 8011 ἐασϊοηάμηι : Ῥοβὲ ΘῸ5. γτοὸ- 
ἀποθθαίαν συγΥιι5. αἰ ι15, σα ΠῚ Δυγ6Ὸ ᾿ΡῸ, ΠΟΓΟΠδἴι15, ον] 8 ΘΓ : ρΡοηδ ἤπης, 
Θ01}15. ΘΌΓΓΙ5. αἰθιι5, οἱ 15, αὐ] ῥΎῖοῦ 116, σογοπδίιβ : ροβὲ {ΠΠπ|Π|,) ΘΌΓΓΙΙΒ Αἰ 118 
τουτ5 ργοάπ σθαι, οὔ] τ5. ΘΉὉ] ρα ηΙ οἷ. δέγαρ δ σοῃίθοι! ογδηΐ, δὲ Ροϑὶ 
ΘΠ ὙἹ1 αυἀδηι 56 δ ηΐι}, 411 ΠηᾶσΏΟ ἴπ ἴθοο ἰρηθιὴ ρϑϑίαθαηϊ. Ῥοβί 
ἢο5 δὴ Οὐυὐτὰβ ᾿ρ56 ργοαϊθαΐ ἴῃ σοηβρθοίμπη ὃ ῥῬου ϊβ ̓ἢ σαντα, ουτπι (ἰᾶγᾷ 
γϑοϊᾶ, οἵ ἐπηϊοᾶ ρυγρυτγοᾶ 00 αἰδιϊηοίᾷ, (4}}} νογὸ βυθα! σα ῃΐθπι σοβίατο 
ποη 1661) οἱ 5] ρα }}5 οἰγουχση ογαγα σοίογΘ ἤνβϑῖηο τΠοἰ5, οἵ τοῖο ρυγρὺ- 

αυὰπι φαδά εἰ ΟὈΥΪΙ (αοἰ!, τη πὶ ἰηΐγα τηᾶ- 
Πϊοδπλ ὨΟῊ σοῃίγαχ ββθηΐ: ἰά ααοά ἔοοτα 
δοϊδαηΐ σούϑι γα σα ἰδηϊύτη : υἱ ᾿Ὀϊά6 1 ἰτὰ- 
αἰ. Υἱάθ 5815 Οὐαιιδαῦ. Ὠοΐδ5 ἴῃ «Ἰποαηι, Ὀ. 
93. 

ἃ Οἷς τῶν ἄλλων, ὅς6.1] 1λθεὶ φαϊάδγη νο- 
6 γ68, ἰοϑδίθ Μᾶυγεΐο, Παθθπί, κα οἷς ἄλλοις 
ϑεοῖς" 6Χ ααϊθιι ΒΘ 518 ἰάριη οἰποϊίαν ; 
Ὧθο 4υϊὰ τηυίζαϊϊοηἱβ ᾿ἰη ἀποο π πη. 

Ὁ Πολὺ γὰρ] ἃ ορίἱϊηὸ ΜΗ. Βοά!. 6χ- 
οι ρΙατα (αὐγὲεϊδο εἰ «Λιύ εἰο νἶβα, οἵ δαϊ- 
το Θίορμαηΐδηα. [ἢ οεοίουβ Ρ γρουαμ ]6- 
εἰίαγς πολλοὶ γὰρ, ὅτ. 

ς Καὶ πῦρ ὄπισθεν, ὅτ ο.} Τῦγαϊ ᾿ς βδοϑὺ 
ἡξηΐβ, ἄς αὰο «ἤηιην. «Μαγεοὶὶ. ᾿10. 93, ο. 6. 
Ἀεγιριῖ, αἰΐ, (ἀ6. ΜαρῚΒ Ἰοαυ ιν) δὲ 7εδέτω 
“ὁ5ὲ ογραϊ, εἰλανη. ἐπηιδην. σὴ 5. ἰσρθῖσπι αγτι 

86 ϑοηιρὶ εν Γυυτεϊὴ5 οἰιδίοαϊγὶ : Οιι71ι8. ῬΟΥ- 
ἐϊονιδιηὶ εἰσὶ σιίαηι, τι ξαιιδίαηι, ῬΥΟἾ886 αιιογν- 
ἄαην «Πδ᾽αξὶοὶδ γοσὶθιι5 ἱοιιχῖ. 

ἃ Χιτῶνα πορφυροῦν, ὅς 6.1 Υ 65[15 διιξοπὶ 
φο (υἱ εχ ὦ. Ροϊ!. οἱ Ηδεδμεϊῆῖο οοηϑίαϊ) 
σαράγη; ἃ ΡοΥ5᾽5 γοοαία ογαΐ Ἡξεϑμοἶ.. Σαρα- 
πις, Περσικὸς χιτὼν, μεσόλευκος. Υἱάθ Ροὶϊ. 
10. 7. βεστι. 61. Αρυά υἱγιθιαῖια σαράγης 
ῬΙῸ σάραπις τΟροηδηπτὰ σϑηβεΐ ΠΟ 551}. 
Νεϊανιάνι5 ἴῃ ὨΪ55. ἀ6 νϑῖ. Τὐης. Ῥογβιοᾶ. 
Ὑ ἸΏ νοοὶβ μεσόλευκος ΘΧΡΙΘΒΒΙ556 Υἱάθιν 
Οπυγεϊι8 1. ὅ.. ο. 8. ἈδῚ ἀθ θαυ οὐ 516 
Ἰοφαϊδαγ : (ὐεε έιι5 γερὴ ἐπέδυ οηυῖα ἰμπιιγὶᾶ 
ποξαδαίιγ : ΡῈ ΡιγΣ ἐιυῖοίδ φηδάδιιηι αἰδιὴ 
ἐπέεασίηι εγαΐ. Ἰλοάάϊταγ οἰϊαπι βεηαϊ δτι5. 

6 ᾿Αναξυρίδας ὑσγινοδαφεῖς) δψείιι5 εἴ 
διῖάας ἀναξυρίδας ἵπίοΥρΥ Δ ΠΥ φημινάλια 

- 
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Εἶχε δὲ χαὶ " διάδημα περὶ τῇ τιάρῳ" καὶ οἱ " συγγενεῖς δὲ αὐ- 
τῷ τὸ αὐτὸ τῦτο σημεῖον εἶχον, χαὶ νῦν τὸ οὐτὸ τῶτο ἔχϑσι. 
Τὰς δὲ χεῖρως ἔξω τῶν χειρίδων εἶχε. ἸΠαρῳχεῖτο δὲ αὐτὼ 
ἡνίοχος μέγως μὲν, μείων δ᾽ ἐχείνο, εἴτε καὶ τῷ ὄντι, εἴτε καὶ 
ὁπωσᾶν᾽ μείζων δὲ ἐφάνη πολὺ Κῦρος. ᾿ἸΙδόντες δὲ πάντες 
προςεχύνησαν, εἴτε καὶ ἄρξαι τινὲς χεχελευσμένοι, εἴτε χαὶ 
ἐχπλαγέντες τῇ παρασχευῇ, χαὶ τῷ δόξω! μέγαν τε καὶ κωλὸν 
φανῆναι τὸν Ἰζῦρον. ἸΙρόσθεν δὲ ἸΤερσῶν βδεὶς Κῦρον προςεχύ- 
γει. Ἐπεὶ δὲ προΐει τὸ τῷ Ἰζύρο ἅρμιο, τροηγθντο μὲν οἱ τε- 
τρακιςχίχλιοι δορυφόροι, τπιωρείποντο δὲ οἱ δισχίλιοι; ἑχοτέρωθεν 
τὸ ἅρματος" ἐφείποντο δὲ οἱ περὶ αὐτὸν σκηπτὄχοι ἐφ᾽ ἵππων. 
χεχοσμημένοι, σὺν τοῖς παλτοῖς, ἀμφὶ τὸς τριωχοσίδς. Οἱ δ᾽ 
αὖ τῷ Κύρῳ τρεφόμενοι ἵπποι πορήγοντο χρυσοχάλινοι, “ῥαξ- 

το οὐπάγθ. Ἡδρεραΐ εἴ οἰγοῦμπῃ (1 γᾶν αἸδάθημα ; Ἰἀέτηαι6 ᾿μβῖρηθ σορ- 
Ὡδ.15 ᾿ἰρϑίιβ εσγαΐ, δίσμξ εἴ πος (θη ροσα {Ππὰ ᾿ρβαπι γϑίϊηθηῖ, Μδπηιβ οχίτα 
Τλδηϊο85 ἴοηθθαί. Ῥγεθῖθυ ᾿ρϑιη) ΟαΓΓὰ να ῃθθϑίιν δυγῖσα, ῬΓοσθ5. ἀυ ἀθῃα 
2Πε, 5εὰ Οὐγτο ἰδηθῃ τη ΠΟΥ, δῖνα ἤ06 ΓΘΆΡ56 510 δϑ5θῖ, βθὰ αῃοσαπαᾳθ τη060 : 
ταυϊὸ αυϊάθπι σογίθ ργΟΌΘυΪΟΣ νἰβιι5 οδί ὀυνγὰβΒ. ΕΠῚ ΠῚ] σΟΠΒρΟΧΙββθηΐ, 
ΟΠΊΠ65 ΒΓ 558 νΘηΘΓΓ] βιιηΐ, βῖνθ ααϊα [αἰσβθῖ ᾿ηρογαίαπι Δ] 4] θὰ5 αἱ σε- 
πογαΐξίοπῖβ ἤτι)ειδ Ἰμϊπτὴ ἀοογθηΐ, 5βθ ασαδα δαἀραγαία [ιϊβαθηΐ ουδιαροίδοι!, 
αυδάααθδ ρΡγοσοΣτ5 οἱ ραΐοποῦ Οὐτὰδ ᾿ρ56 νἱβῈ15 εββοί. Αηίθ ἃ σού ΓΘΙρῈ5 
Ῥργβαγαπι πθηιο Ονὐτγυπὶ ἐξα γϑηογαίιβ πογαῖ, (ὐὗτη δυΐθια οἰ γὰ5 ΟΥΤὶ ρῥτο- 
στϑάοσείαν, ργϑιθαηξ ααίον γα} }6 5αίθ 165, 015. Π}1}}ὸ δα ουγγθ αἰ Πα τ6 

᾿ ᾿ἴι5. φοιῃ! ἀθδηίιτ : 5 ὈΒθαποαηΐυν δυΈθη (ἈΓΙΠΆΓῈ5. 6118 ΒΟΘΡΙΓΙΡΘΥΙ ἰπ 
δαυΐ5, ογηδίϊ, μ6]α ρσοϑίδηΐϊθϑθ, ΠΌΠΊΟΤΟ ἰεγὸ ἰγθοθηῖ. Ῥγοίογθὰ ἀποοθαπίι 
ΘΟ ἔγΘ 5 δ γοῖ5. [η5]Ρ 65, 61 Ουαὐγὸ Πα ΘΟ ηΐι}, νἱγρα 5 νϑβίθιιβ Ἰηίγαί!, 

καὶ βράκια. 7. Ῥοϊ!. τὰς δὲ ἀναξυρίδας, καὶ 
σκελεὰς καλῆσι. ἩΕΒΥΟὮΪ 5 αὐΐθγη σκελεὰς 
ἰηϊογρτγοίαϊαν τὰ τῶν σκελῶν σκεπάσματα. ἔξιι- 
ἰαἰϊῖιι8 οἴἰδτη ἴῃ 1]]. α΄. Ρ». 22. ᾿Αναξυρὶς, 

αἰΐ, τὸ παρὰ “Ῥωμαίοις βράκιον δηλοῖ. [,Θυῃ- 

οΟἰανῖα5. ῬγῸ ὑσγινοθαφεῖς (ᾳῃοά ἴῃ ΜΒίοΟ 

62. χειρίδες δὲ, τὰ περὶ ταῖς χερσίν. Νοϑίου 
Ηϊει. ἄτωο. 1. ἃ. κόρην ποτηϊηδῖ, αι Πὶς 
χειρίδα. Ὑ[Ὰ6 8158 ἀἰοία Ῥ. 425. ηοί. ἃ. 

ἃ Προςεκύνησαν] ΟΥ̓ τ ἢοο 1 ,Δ(1ηὶ πηοα ὃ 

αἰογανε, τοοἀὃ νοηθλαγὰ ἰηϊουργοίαίι ϑαηί. 
Οὐγη. ΟΝ Έρο8. Υἱΐος (ὐοπιοιν. ο. 3. Ἠδ068588 68, 

Βοάϊ. οαϊξ. «414. 5:ερῖι. αἰϊδαπο σοχηραγοῖ) 
Β6αυ αγ βύσσινοβαφεῖς. Ῥ] εἰ ρίνι8, κισσινο- 
βαφεῖς. ϑ΄6ἃ ΗΠ τηαΐο. Ηγδρίηὰβ νοσὸ 
οοἷοτ, Αυοίοτα Ρίἡπῖο Ἡ. Ν. 1. 9, ο. 42. ἃ 
οοσοῖπο Ρυχρυτέοαιιε 56 Τ ΎτΙΟ ἔπ γΐχ- 
ἰᾳ5. Νοιηδη, (υἱὲ αὐ Ριδιίνην ποίαί Παν- 
απυΐηιϑὴ ἰγαχῖ586 δ ὕσγη Υἱα οι, 4188. δειῖ- 
ὅκα; Ὠοτθα 68ὲ ἰησοη ἀἷ5 Δ Ὀ 6 Υὶ 5011{8 [Δ 15. 
Ὕσγη, ᾿παϊξ, εἶδος βοτάνης" τα ὑσγινοθαφὴς χι- 
τῶν, ὁ ὑπὸ τῆς ὕσγης βεθαμμένος. 

ἃ ΔιάδημαἾ πα πὸ τορι πὶ εἰἴδτῃ ἀρὰ 
Ῥογβαϑ, ἀαοα φαρί πιροηεθαίαγ. 

Ὁ Συγγενεῖς) ὙἹά6 4185 ἀδ 6'8 ποίαυϊγηι 5 
Ῥ. 41. ποί, α. 

ο Τὰς δὲ χεῖρας, ὅς. Τιοσύτα πο γεβρὶ- 
οἷε 7. Ῥαἶ. 2, ϑεσηι. 151, ᾿Απὸ χειρῶν δὲ, 
ἢ γειρίδες, παρὰ Ξενοφῶντι. Τάθοτη Ἷ, 7, ξρσηι. 

δὲ ἔπι οὐ ϑροοίτιη, 671}.8 (γε 518 ῬΘυβαυυ τ) σε- 
πεΥ8, ὉϑηγαΥ, γεροηι, χινο προςκυνεῖν ἡἰ|ὶ 
νοοαηῖ, Ὑ᾽άΘ αὰδ5 ποίανϊταιβ Ρ. 202, 

6 “ῬΡαδδωτοῖς ἱματίοις) ἴῃ Μϑίο Βοβ]. οἱ 
γα 15 Ρ᾽ τσ 110 γ18 ῥάδδῳ τοῖς ἱματίος. 
561 Βίθρμδη5. ΓΘ ποϊαν 5. γθοίδ σορο- 
ΒΟΥ Πΐ ῥαύδωτοῖς ῬΥῸ ῥάδδῳ τοῖ;:- Ηδηςο 
οἴηθηδαί:οηθλ Ρ ϊοίρίμιβ οἱ Οἰαὐγιεϊνιι5 
οοηἤγταδηΐ : που αἰΐου Παθοί, αηυϊοι- 
ὑύδφυε υἷγραῖϊ8 5γαϊ, ΑἸΐοΥ, υἱγαίίδηιιε 
δἰγαϊὶ οἰγασιϊ8. Ῥαθδωτὰ ααίομι ἱμάτια δά- 
ΡΘΙΙπίαν υἱγραίω υο8[65 οἵ υἱγραία δαρα τΣοῖ 
βαρπία, ἀὐα!α Κϊνρ ιι5. ἄδη, 8, ν. 060, 
(18}}15 {ἱσαϊε; 

ῬΊγραί8 ἰοοτί βασι 
.«Ἵ. Ῥοίϊϊιςο 1. 7. 5Ξοστα. δ. τηθυ ΟΥ̓Δ ΠΙΌΥ αἵ 
ἦν τοῖς χιτῶσι πορφυραῖ ῥαθδοί 
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δωτοῖς ἱματίοις χατωπεπταμένοι, ἀμφὶ τὸς διωχοσίες᾽ ἐπὶ δὲ 
σότοις διςχίλιοι ξυστοφόροι" ἐπὶ δὲ τότοις, ἱππεῖς οἱ πρῶτοι 
γενόμενοι, μύριοι, εἰς ἑκατὸν πωντωχῇ τεταγμένοι, ἡγεῖτο δὲ 
αὐτῶν Χρυσάντας" ἐπὶ δὲ τότοις μύριοι ἄλλοι Περσῶν ἱππεῖς 
σεταγμένοι ὡςαύτως, ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Ὕ άσπας᾽" ἐπὶ δὲ τότοις 
ἄλλοι μύριοι ὡςαύτως, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Δατάμωας᾽" ἐπὶ δὲ τότοις 
ἄλλοι, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Γαδάτας" ἐπὶ δὲ τότοις Μῆδοι ἱππεῖς, 
ἐπὶ δὲ τότοις ᾿Αρμένιοι, μετὰ δὲ τότος Ὕ ρχάνιοι, μετὰ δὲ τό- 
σὸς Καδέσϊιοι, ἐπὶ δὲ τότοις Σάχαι. Μετὰ δὲ τὸς ἱππέας ἅρ- 
ματα ἐπὶ τεττάρων τεταγμένω" ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ᾿Αρταξάτης 
Πέρσης. 

Πορευομένε δὲ αὐτῶ, πωρείποντο, σπάμπολλο; ἄνθρωποι ἔξω 
σῶν σημείων, δεόμενοι Κύρε, ἄλλος ἄλλης πράξεως. Πέμ- 
ψῶς ὃν Ὡρὸς αὐτὸς τῶν σκηπτόχων τινὼς οἱ παρείποντο αὐτῶ 
σρεῖς ἑκωτέρωθεν τὸ ἅρμοτος αὐτῦ, τότε ἕνεχο, τῷ διαγγέλλειν, 
ἐχέλευσεν εἰπεῖν αὐτοῖς, εἴ τις τὶ αὐτῷ δέοιτο, διδάσχειν τῶν 
ὑχσάρχων τινὼ ὅ,τι τὶς βόλοιτο, ἐκείνδς δὲ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐρεῖν. 
Οἱ μὲν δὴ ἀπιόντες εὐθὺς χατὼ τὸς ἱππέας ἐπορεύοντο, καὶ 
ἐξϑλεύοντο τίν; ἕχωςος προςίοι. ὋὉ δὲ Κῦρος ὃς ἐξέλετο μά- 
λιςὼ ϑερωπεύεσθοωι τῶν φίλων ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τότος, πέμ- 
σῶν τινὰ, πρὸς αὑτὸν ἐχάλει χαθ᾽ ἕχωςον, χαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ὅτως, Ἢν τις ὑμᾶς διδάσκῃ τι τότων τῶν παρεπομένων, ὃς μὲν 
ἂν μηδὲν δοκῆ, ὑμῖν λέγειν, μὴ προέχετε αὐτῷ τὸν νῶν" ὃς δ᾽ 

δὰ ἀποσθδηίοβ : βθοιιηα πηι ἰιο5 Βρ ο]αἴογοβ 5 τ 6: ροβὲ 605 ργίται ἴαοίὶ 
δαυϊία5, ἀθοῖθβ Ὠ}}}}6, θα ιι6 ΡῸῚ σθηΐθποβ ογϊμδῖὶ, ααόγαμα ἀπχ ογαὶ ΟἾγυ- 
βϑηΐαθ : ροϑί ΠῸ5 4111 ἀθοῖθβ χ}}}6 Ῥϑυύβίοὶ δαυϊξθβ, δοάθην πιοᾶο ἰηβίγεςι!, 
ἥυοτγαπι ἀχ ογαῖ Η γβίαβραβ : ροβῖ 605 ἰϊάθηη Α}}} ἀθοῖθβ τα] ]θ, απο 1) αἴα- 
τὴᾶ5 ἀυοθθαΐῖ : ροβὲ Πο5 411}, ἀτιοο (ἀαάαίᾶ : μοβὲ 605 ουαπὲ δαυϊῖοβ ΝΜ ϑαϊ, ἂς 
Ῥοβὲ ῃο5 Αὐπιθηϊὶ, ροβὲ Π|05 Η γγοδηὶ!, ροβὲ ᾳὰο5 Οὐδάιιβιϊ, ας ροβὲ (ὐδαιιβῖοβ 
δασρ. Ῥοβὶ δαυϊίθ5 συγ Γι5 ογαηξ ἴῃ ααδίθγηοβ. ογαϊπαῖὶ ; ἀὰοβκ Ασίαθαϊοϑ 
Ῥογβα ἀποθθαί. 

Οὐμηαιο ζαηι ρογρογοῖ, που! 65 ΡΘυμλἶ Θχίγα βίστια δἀβθοίθδηΐαγ, αι0- 
ΠΡ αἴθυὰ αυϊδάδμη ἃ Ογγοὸ ρείθθαί. [τάσδ τ βϑὶβ δὰ 605 αὐϊθυδάδηι 
6Χ β5.θρ τ ουῖβ, {αὶ τ6γη Ὁ αἰγοαιιδ οαγγῶδβ ἰαΐογθ, παπίϊογαμη ρου γομάογιιπὶ 
εδυβᾷ, σοΙη Δ δηΐαΓ διπα, ἀἰοὶ οἷ5. {π|5511, 5] αὐὐα ΑἸ αἷβ ἃὉ 56 Ῥοβοθγεῖ, 15 ργξ- 
[δοιῖβ ἱηίθυϊουῖθιβ, σα συ παι6 νϑ ]θὶ, ᾿πάϊσαγθί, θὸ5 δυΐθπι δἰθθαΐῖ γοπὶ δὰ 88 
ἀο]αίυγοβ. Αἰἴααθ 11 ᾳφυϊάθπι ἀἰϊδοθάδθηΐθβ, πιοχ δά δαυἰῖθ8 56 οοηνουθθαηΐ, 
οἱ ααδιὰ αυΐδαιιθ μόξὲεοϊηιλης δαϊγοί, ἀο! ογαθαηῖ. Οὐτὰβ ἀυΐοπι, 4105 ἜΧ 
ἀπηϊοἷβ. Ο01 πιαχὶ μιὸ 40 Πουηϊηῖθιιβ ν  ]οί, θο8, πλῖββο αυοάδιῃ, αὐ 586 5 ηρ. 8 
{ἴπι ἀγοθϑβθθαΐ, οἱ ἢϊ5 νθυ 5 σοι ρ  ]αραΐ, δὶ 4015 ἰδίογαπη, 4αὶ δ ἀβθοίδηϊυγ, 
ν Ὁ 5 ΑΙ συϊὰ ᾿πάϊοδνῖς : οἱ πηϊάθπη πΒ}]} ἀΐσονο νἹάθθίταν, οἱ πὸ δαθπαϊο : 
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ἂν δικωίων δεῖσθαι δοχῇ, εἰξωγγέλλετε πρὸς ἐμὲ, ἵνα κοινῇ β8- 
λευόμενοι " διωπράττοιμεν αὐτοῖς. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι, ἐπεὶ χα- 
λέσειεν, ἀνὼ χράτος ἐλαύνοντες ὑπήχϑον, συναύξοντες τὴν ἀρ- 
χὴν τῷ Κύρῳ, καὶ ἐνδεικνύμενοι ὅτι σφόδρο, πείθοιντο" 

Δαϊφάρνης δέ τις ἦν, σολοιχότερος ἄνθρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς 
ὦετο, εἰ μὴ ταχὺ ὑπακόοι, ἐλευθερώτερος ἂν φαίνεσθαι. Αἰἷσ- 
θόμενος ὃν ὁ Κῦρος τῦτο, πρὶν ροςελθεῖν οὐτὸν καὶ διοιλεχθῆ- 
γαι αὐτῷ, ὑποπέμψας τινὼ τῶν σκηπτόχων, εἰπεῖν ἐκέλευσε 

᾿ ὑνδν; ὁ ΝΔ 7 Υ Ὰ ᾿ ἄς εἶσος 5.1.μιλ ᾿ 
ὥρος αὐτὸν 0ΤῚ ἐδὲν ἔτι δέοιτο χαὶ τολοιπὸν ἐκ ἐχᾶλει. Ὡς 

δ᾽ ὁ ὕξερον χληθεὶς αὐτῷ πρότερος αὐτῷ ὑτήχθσε ὥροςήλασεν ὁ 
Κῦρος, χωὶ ἵππον αὐτῷ ἔδωχε τῶν τὠαρετομένων, καὶ ἐκέλευσε τῶν 
σχηπτόχων τινὰ συναπαγαγεῖν οὐτῷ ὅπϑ κελεύσειςε. Τοῖς δὲ 
ἰδᾶσιν ἔντιμόν τι τῦτο ἔδοξεν εἶνωι, καὶ πολὺ πλείονες ἐκ τότε αὖ- 
τὸν ἐθεράπευον ἀνθρώπων. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίχοντο πρὸς τὼ τεμένη, 
ἔθυσαν τῷ Διὶ, καὶ ὡλοχαύτωσαν τὸς ταύρος" ἔπειτα τῷ Ἡλίῳ, 
χαὶ ὡλοχαύτωσαν τὸς ἵππος. ᾿Ἐπειτὼ Γῇ σφάξαντες, ὡς ἐξη- 

αυὶ νοτὸ ἠυβία ροκίμ!αγα νἰδι5 {πογιΐ, δ ἤοο δ πη8 γϑίευίθ, αἱ σοιηπιαηΐ σοη- 
50 ας 006 Γ65 εἷβ οοηδοϊδιηβ. ΕΠ σφοίουὶ αυϊάθιη, νοσϑηΐθ Ογτο, (οἱ νἱγ]-- 
θ05 δἀδαυϊξαηίο5 ΟὈἰοΙηρογαθδηΐ δμόφια δἐμείλο ᾿τιρθυίατη Οὐτὶ δυρορδηΐ, οἱ 
56 ὈΓΟΙΙρ 5βιπηοϑ δ ραγοπάμηι ἀθιηοηβίγαρδηΐ : : 

Αἱ Βαϊρμασγηθβ αὐυϊάδιαι ογαῖ, μογγιϊουὶ νἱγ Ἰη 4016, 6111 56, 5ὶ τη ϊὶ5. 6616- 
ΤΟ ραγογοῖ, νἰδαγη ἰγὶ τηδρὶβ ΠΠθ Γαι εχίβιμσηαθαί, [Τὰ οὐπι δηϊπιδανογίογοί 
Ογευβ, ρυϊυβαυδηι δοοθάογοῖ, βθοίμηαθθ σοἰϊοαπογθίαγ, αθησδπ ὃ βΒοθρίγ- 
ΒΕΓΪΒ ΒΟ ὈΓΪ511, ἃ0 ἀἴσογο ὨΟΙΪΗΙ [15811, 1Π1] 0} 0] 8. 60 510] ΟΡ( 6556 : ἢδΟ 
ἀδίποθρβ οὺπὶ ἀγοθββθθαί. {Π{ δυΐοπη 15, 4111 ᾿ΟΒΙΘΓΙΟΥ 110 νοσαίι5 {πθϑγαΐ, 
ῬΥῸΣ ΡΥΦῈ ῬάΓΘΠαΙ βίο δοσαβϑιῖ, ντιβ οδυΐαηι ργον οι Θβῖ, ΘΙα 16 Θαυη 
ἀομαν!ῖ, εχ {Πογαπι ΠυϊΏθγο, 48] υηὰ 564. δ ηΐα, οἱ Εχ 5ΟΘρΙΓΙΡΟΥΙ5 ααθη- 
ἄτα [0558] ἀδάμποογο αυὸ 1116 ππδηβββδοί, Ηος νϑγὸ 61} σου μογθηΐ, 6556 ρι1- 
ἰᾳθαηΐ Βοπουσαπι αυϊἀἀδη), ἀο τηυϊ ὃ Ρ] Πγ65 ἀθίησθρ5 θὰπὰ οοἰοθαηΐ. Οὗπιὶ 
δα ἀοἰυῦτγα ρογνθη ββθηΐ, ΞΔ ΓΤ [ον] ἐδοῦγο, Δ ῸΓ}5 Ἰπίορ 5 ΟΟΠ 5.18: 46- 
ἰη6 30}1, σουθυιβίῖβ ΐσ 6615 ᾿πίορτῖβ. Ἰοίηάο "ΓΘΙΠΟΥῚ πιαοίαἴ5. Π051115, 1 

ἃ Διαπράττοιμεν αὐτοῖς.) ὰ ΜΒ. ΒΟΙ]. εἰ 
οὐϊα ΠὈτΊ, 408 νἱάΐ, οηηθβ. ὅθ Δ ΠῈ5 
6Χ ΟὐἝτηογατῖ ΠὈτο δάϊοσί, προςάγετε πρὸς 
ἐμὲ, εἴ διαπράττωμεν. ΗΟ ΡΙῸ διαπράττοιμεν 
Βυθϑποπάστῃ οοηβεῖ; οἵ προςάγετε, Ἰπητιῖ, 
ῬίῸ προφαγγέλλετε (γο]υἶ, ΟΡΙΠΟΥ, εἰςαγγέλ- 
λετε" Ὥϑτη δἰΐογατη 11. ᾿ῃ ἢυ]}1ο, ᾳφιοά 5ε]- 
Ἄτη, ΘΧοιηρ τί ̓ορὶταγ) Βα Ὀσ. Π πον το! πἰτηὺ 
ἤΘΟΘΒ86 σὁδῖ, ϑ8ϑ:6« ροίοδβί οἵ γεοορία ρυΐου 5 
γΟΥΌΙ βογίρίαγα ἰο]ογασὶ, ΠῸ τησίαίοπε 
Ὁπιοτΐ ΒίΠρ. ]ητῖ5 (40 ἴῃ ἀηίοοσ 6 η 10 115 

νι. γαῖ) 'π Ρ] υγα  νυτὴ αὐτοῖς νἱ4ο ᾿. 414, 
ποί, Ὁ. 

Ὁ Ὡς δ᾽ ὃ ὕςερον, ἔς, 6,)]0 Οἀπιογαγῖν5, ἰδ 5.1- 
Ὀ69 Βίορμαπο εἱ Ἰνουποϊανίο, Ἰοοὶ Ὠυτ15 
ἈΠ ατ εχ ΠΌΓΤΟ Ξ0 βου ρίυγατα δἀξογξ ; ηἰ- 

τη ΓΤ ὨΔΏΟ, ὃ δὲ ὕςερος κληθεὶς αὐτοῦ, πρότε- 
ρος αὐτῷ προςήλασε" ὸ ὃ Κῦρος ἵππον αὐτῷ ἔδωκε. 
αυς Οατηθγαῦῖο οἵ Τιθαποϊανίο ῥἸδοοί; 
ΤΩΪΠΪ ΠπΟῊ ἰΐθη. Νδτζη {ΠπἉ ὑπήκουσε ΟἹΔῊϊ- 
ὯΟ τού ποη ἀπ γη οΘη86Ό0, 40 τηΔρ]5 ᾿ποὺ- 
Ἰοηϊὰ ἀἸβου θη Ἰηΐρυ ἸΏΟΓῈ5. υἱγαϑαιια 
ΠΟΙΆΪΠἢ5 ΘΧ ΡΥ α΄ αγ, ἈΑΙΡΠΔΥ65 1116, σο- 
λιοκότερος ἄνθρωπος τῷ τρόπῳ, ΘΧἸϑίηαραΐ, εἰμὴ 

ταχὺ ὑπακούοι, ἐλευθερώτερος ἂν, (ο. Ἐΐαηο, 
Ἰαίεθ. ᾿π40}15 αὐο]οβοθηΐθη, Του ϊς Ὠ]}1α 
τηοτὰ γοσαίατῃ : αἰηαο αὐεὸ οἂπι 5δίδίϊ 
ὑπήκουσε, ΟΥὐτὰ5. ἴρ56, ταὖ Ροηθυο!οηίίαπα 
ΒαΔπιὶ οὐρὰ οὐτὰ ἀδοίαγαγοί, αἰϊόβαθο δὰ 
οἷὰ5 οὐραϊοηίαθ) ἰχηϊ!τα πάτα ἱποϊίαγοί, 
προτήλασε, ἃ ἵππον, ἔτ, 



ἀδ0 ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

ψήσαντο οἱ μάγοι, ἐποίησαν ἔπειτα δὲ, ἥρωσι τοῖς Συρίαν 
ἔχθσι. Μετὼ δὲ ταῦτω, κολλᾷ ὄντος τῇ χωρίω, ἔδειξε τέρμα 
ὡς ἐπὶ πέντε ςαδίων χωρίθ, κωὶ εἶπε χατὼ φυλὰς ἀνὼ χράτος 
ἐνταῦθα ἀφεῖναι τὸς ἵππθς. Σὺν μὲν ὃν τοῖς Πέρσαις αὐτὸς 
ἤλασε, καὶ ἐνίχω" πολὺ μάλιςω γὼρ ἐμεμελήκει αὐτῷ ἱππικῆς. 
Μήδων δὲ ᾿Αρταξάτης ἐνίκα" (Κῦρος γὼρ αὐτῷ τὸν ἵππον ἐδε- 
δώκχει) Σύρων δὲ, ὁ Ὡροςτατῶν' ᾿Αρμενίων δὲ, Τιγράνης" Ὕρκα- 
νίων δὲ, ὁ υἱὸς τὸ ἱππάρχο' Σωκχῶν δ) Ἰδιώτης ἀνὴρ, " ἀπέλιπεν 
ἄρα τῷ ἵππῳ τὸς ἄλλος ἵππους ἐγγὺς τῷ ἡμίσει τ δρόμο. 
᾿νδὰ δὴ λέγεται ὁ Κῦρος ἐρέσθαι τὸν νεωνίσχον, εἰ δέξαιτ᾽ ἂν 
βασιλείαν ἀντὶ τῷ ἵππο. ᾿Ιὸν δ᾽ ἀποχρίνασθωι, ὅτι βασιλείων 
μὲν ἐκ ἂν δεξαίμην, χάριν δὲ ἀνδρὶ ἀγωθῷ χωτωθέσθωι δεξαί- 
μὴν ἄν. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, ΚΚωὶ μὴν ἐγὼ δεῖξαί σοι ϑγέλω ἔν- 
θα ἡ χἂν μύων βάλῃς. ἐκ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ἀγωθῶ. ἹἸΠών- 
τος τοίνυν, ὁ “ Σάχας ἔφη, δεῖξόν μοι" ὡς βωλῶ γε τούτη τῇ βώλῳ, 

ἴδοόγο, ᾳαοα ῃλδοῚὶ εἰσοιογαηΐ ; μοβιθὰ, 115 που ῖθιι5, 40} ἰθυταπὶ ΚΥΤΙΆ τὴ {6Π6- 
τοηΐ. Ηΐβ ρογδρεῖβ, ααϊὰ ἰοΟΙ5 ἈΙΘΘ ΙΒ οΓαΐ, τηθίατη ἀθβιρηανὶ δα βἰαάϊο- 
ται ααϊη 16 Βραίη : ΘΟἸχίίααθ αὐ {Ἰραῦ πη Πὶσ δαπιο5 το νἱγῖθ5 αὐ σαγ- 
διέηι ΘὨλ ΘΛ Θη ., Ἐξ ρ56 αυϊάθπι οατὴ ῬοΥβ5. Ῥγονθοΐαβ νἱοἱξ : ααῖρρθ ουΐ 
γπυ]τὸ πηαχὶ πιὸ γ65 δα βίῖβ σαγοθ ἔπογαῖ, ζηΐονῦ Μθαοβ Αὐίαθαΐδβ νἹοίουϊ δὴν 
Ἁἀδρίμ5, οβὲ : (μας οηὶπὶ ὐτὰβ δαθαπι ἀοηανεναῖ) ἸηΐοῚ ὥΥΤῸΒ5 15, (αἱ δ 
ὈΥοΥδῖ : ̓ηῸΓ ΑὙπιθηϊοβ, ΓΓΙΡΥΔΏ65: ἰηΐου Εἰ γγοδηῖοβ, οαϊήταμη ᾿Γεθίδοιὶ 
ὮΠπὰ5 : πίοι ϑασαβ δαΐθιη, Ὀυϊναῖαβ ααϊ απ, απ 580 ἢ μέίψιιο οϑθΐθσοβ ἃ 
ΤΟΥΡῸ το Παυϊ, ργορὰ ἀἰμ 10 βραίϊο σαγγῖσ!.. Αταιο Πὶς ΟΥτιιβ ἱπιθυγορσᾶββθ 
Ἰπνϑηθιη Ἰοἰτατ, ἀπ ἤϊης Θατιι) ΠΟΙ πη α 6 ΟΠ) γοσηο ψο}]οῖ. [{ΠΠ|1π τὸ- 
ΒΡΟΠ 5560, ΝΟΙ]Θηὶ Θαυϊάθηλ ομῆλ ΟἸΠῚ ΓΟΘΏΟ ΘΟΠΝΠεζαΓΘ, ΟΠ ΘΥα 8 ΠῚ 
ἉρΡπα νι θοημ πὴ 070 οψῆο ἄοπο ἀαίο οοἰοσαξαμι ᾿πὶγθ πο ΓΟ ΒΆΓΘΙ. 
101: ὕγειβ, ᾿αυμάθῃι, αἷΐ, οβίθη θυ ἘὈϊ Ἰοσατα νοΐο, αιὸ 5 γϑὶ σομηϊνϑηι- 
ὑ 15. ΘΟῸ 15 αἰ φιῖαί σοὨ] ]οἶα5, ἃ νἰγοὸ θθηῸ ΠΟῊ 515 ἀθεγγαίασαβ (Οὐ πιηΐηοΟ, ἰη- 
αὐ, δασαβ "16. οβίθη το τλἱῃὶ ς τί Ροβίθασπαμῃ σθαι ἴδῃς Βαβι Ό] 6 1Ὸ, 

ἃ ᾿Απέλιπεν ἄρα, δ 6.1 Ὑ]οίογατηῃ Ὠἷς ἰπ- 
ἱουγαρία οϑὲ πηι θυαίϊο; ἃᾳ ααδη) ἰδ ὴ- 
ἄβιῃ, αἰδραίαομο παϊὰ τὰ Ὀγονὶ ἰηΐου)θο- 
(ἃ, γϑάϊξ Νοβίου Ρ. 487. Ηος ἰΔθὸ ποίαν], 
τιῦ 115 ΟὈγ δὶ ΓΘ ΘΟ Ώβιτ]β, (5 Βουϊρίο- 
ΤῸ5 ὅ΄'8οΓῸ5 βδϑρὸ νϑχδηΐ; οἱ Ἰοῃβίουοβ, απ 88 
μαπά σαντα ῬΑ] ηὰ ργφοδουίίγη ἴῃ γα 006 
Δαρδαγθηΐ, ραγο πίῃ 6565, ἱπυροντπὴὃ ἰαριηΐ, 

Ὁ Ἱκὰν μύων] Πῖρον Βα ἀδηβὶς, κἂν καμμύων" 
Ῥαυϊο ρῬὸδε δαΐθτη ἰδθυίϊιμ ἢ διωι5 καταὰ- 
μύων" ῬΓῸ 410 ΤῸὈγβδη, ἐπιφιῖ Γιοιοιοϊαυλιιδ, 
γΘΡΟΩΘηΔπ 5ἰΐ, καμμήύων, 5οα δ1Π] ταῖο. 

Ο Σάκας ἔφης δεῖξόν, δκ ο.} Τθτὶ Δ}}} αἷϊο 
χηοάο Ἰοοιπ ἤηο γοργαβοηίδηί. «ἡ ά. οἱ 
ΜΒ. ΒοΑΙ. δ. Σάκας ἔφη ἀνελόμενος δεῖξόν μοι; 
ὡς βαλῶ γε ταύτῃ τῇ βώλῳ ἀνελών. δίορλι οἱ 

],ειμιοῖ. ῬτῸ ἀνελῶν ᾿ΐοτγιτα Ἔχ εξ ἀνελό- 
μενος. ϊοΉ. ΘΙΠ46 ἀνελήκενος Ἰῃ φοκίρθυϊουϊ 

ααοαιθ Ἰοοὸ ἀφποξοιηΐ, αἸΐογο 1Π 0 δῃηΐδ 
δεῖξον ῬΓΟΥΞῸΒ 5. ]αίο. (ὐαιπογαν. ὃ Σάκας 
ἔφη, δεῖξόν μοι" ὡς βαλῶ γε ταύτῃ τῷ βώλῳ, ἔφη 

ἀνελύμενος. Τἴθοο μλ ὶ μυρίον οοοία γα 8 Οἱ- 
Ὧ68 τι (οἱ Ξοτιρίαγα, ϑϑᾷ δοοῖρε φιφ 8[6- 
Ῥθδητι5 δα πηο ἰορανη αἰ οηΐον δαποία- 
υἱῦ : ΜηΠπιρηὸ ἀπθίπιῃ οδβί, ἐπ φιίί, αι Ῥαῖ- 
ἰϊο. ἀνελόμενος ἃΠΟΡαΐγο ἃ Ιοοο δχραηξὶ 
ἀεθϑαΐ : βαΐῖιβ ἁυίονη Γιθυῖς ἃ Ροβίθσιοσθ 
δχριήροῦδ, σὰμ ἰ01 ἀνελόμενος ΠΟῚ Ροϑϑὶΐ 
556 ὅταν ἀνέλωμαι (αἸιοτηοᾶο Θηϊπ, οὑπὶ 
οδῖι δηλ οϑἰοηαΐ, ταύτῃ αἰ 668 9) 564 δοοί- 
νἱϑηά αι 5 ΡγῸ ἣν ἀνειλόμην. ἼΘΙ. ἴδτη 0}: 
πιϑιτλ Πδθο Ῥαγἰοῖρία ΒΆθοσα πο βοἰθηΐ, 
(8}} ρτβουξτῃ Ἰοοο δα μα, Ὑ γαμι Βαϊα 
ἱπῃοοϊηηοάο χποάουϊ οἰϊαυη ροίου ΠΊῈ5, 51 
μᾶηο ᾿δοϊϊοησηι Πργὶ ΔΙ ΘΥΆΤΙΪ ΒΘ ΘΠΌΒΤΩ ΙΓ, 
ὃ Σάκας ἔφη, δεῖξόν νοι ὡς βαλῶ γε ταύτῃ τῇ 

ν 



δ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Η΄. ἀδὶ 

ἔφη ἀνελόμενος. Καὶ ὁ μὲν Κῦρος δείκνυσιν αὐτῷ ὅπε ἦσαν 
'πλεῖςοι τῶν Φίλων" ὁ δὲ χαταμύων ἵησι τῇ βώλχῳ, κωὶ παρε-. 
λαύνοντος Φεραύλω τυγχάνει" ἔτυχε γὼρ ὁ Φεραύλας "πα- 
ροωγγέλλων τὶ τεταγμένον παρὼ τῷ Κύρϑο' βληθεὶς δὲ ἐδὲ μετε- 
ςράφη, ἀλλ᾽ ὠχετο ἐφ᾽ ὅπερ᾽ ἐτάχθη. ᾿Αναξςλέψας δὲ ὁ Σά- 
χᾶς; ἐρωτῷ τίνος ἔτυχεν. Οὐ μὼ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὀδενὸς τῶν πα- 
ρόντων. ᾿Αλλ᾽ ὁ μέντοι, ἔφη ὁ νεανίσκος, τῶν γε ἀπόντων. Ναὶ 
μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, σύ γε ἐκείν τὸ παρὰ τὰ ἅρματα 
ταχὺ ἐλαύνοντος τὸν ἵππον. Καὶ πῶς, ἔφη, ὁ μεταςρέφεται ; 
Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Μαινόμενος γάρ τις ἐςὶν, ὡς ἔοιχεν. ᾿Αχόσας 
δὲ ὁ νεανίσκος ᾧχετο σχεψόμενος τὶς εἴη" καὶ εὑρίσκει τὸν Φεραύ- 
λῶν γῆς τε χωτάπλεων τὸ γένειον χωὶ αἵμωτος" ἐῤῥύη γὼρ αὐὖ- 
φῷ ἐκ τῆς ῥινὸς βληθέντι. Ἐπεὶ δὲ μὰς ἢ ἤρετο αὐτὸν εἶ 
βληθείη. Ὃ δὲ ἀπεχρίνωτο, Ὥς ὁρᾷς. Δίδωμι τοίνυν σοι, 
ἔφη, τότον τὸν ἵππον. Ὁ δ᾽ ἐπήρετο, ᾿Αντὶ τὸ; Ἔχ τότε δὴ 
διηγεῖτο ὁ Σάχας τὸ πρᾶγμα; καὶ τέλος εἶτε, Καὶ οἶμαί γε 
θχ͵, ἡμαρτηχέναι ἀνδρὸς ἀγωθδ. ἹΚαὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, Αλ- 

φοη]αίαιη. Τυμα Οντγὰβ οἱ ἀθιηοηβίχαί ἐοσιη, ΟΌΣ ἀιηῖοὶ ᾿ρϑίαϑ ρ] γί] ογδηΐ: 
15. νεγὸ φοπηϊνθηίθεβ οου}15 ἰοῖα ρΊθθε6 Ἰοοιη ρειϊΐ, οἱ ῬΠθγαυ δ δαιϊηρὶϊ, 
4 ργεβίου νθῃθθδίῃγ : Πδῖὴ 15 ἑοσὃ αὐϊἀάαμη ἃ Ονγγὸ ἱπιρογαΐαπι γοηυηξα- 
Ῥαΐ : οὔπηαιθδ σία ρογουββυ5 δβϑαῖ, ἢ 56. αυϊάθηη σοηνοεί, 564 1ᾳ δοίυγαβ 
ροίτοχιί, αυδα ἱπηρογαΐαμη οὐαΐ, ϑᾶσαβ, ρθε 5 ΟΟᾺ}15, αθθπὶ Δα ρ 5βθί, ἴῃ- 
τογοραί. Νοιιηοπὶ ρῥγοίρεϊὸ, αἱΐ Ογγιδ, ΘΧ 115 4υὶ δάβαηῖ. Αἱ πὲ ααϊ- 
ἄθῃη, ἱπηυϊέ δα ο θβοθηβ ἐϊΐθ, φαθηαθδην ἀρβθηίϊαη. ]Ἰηηὺ νογὸ, ᾿πααϊΐ 
Ογτυπ, αὐέ σι δέὶ ρτοίδοιὸ {Ππππὶ, αὰϊ ργεθῖου ἐδέοβ ΟΌΣΥ5. Θ᾽ ουΟΓ Θασαπὶ 
ϑὶίαῖ, (Φιιῖ ἢέ Ἰρτίυγ, αἰΐ, αὐ 56 ποθὴ σοηνογίαι ἢ ΝΙ γα [ἉΓΙΟβιι5 αἰ Βρίᾶπι 
εβί, αἷὲ Ουγαβ, υἱἱ αυϊάοιη αἀραγοί. Η!5 Διο] θβοθηβ ἃ }115, Πα] ΠΔ 1 5. 65- 
8εῖ, Ἰηβροοίαγιβ ᾿θαΐ ; ἃο Ῥ]ογαυΐδη γορουϊί, 401 πιθηΐαμη απ θαγθᾷ ἰοιγᾶ. 
δὲ βδηραϊηθ ρ]θηστη μαθογθί : ἐ8 ΘΠΪΠῚ ΡΟΓΟι550 ὃ Πα Ίθιι5 ἤπιθραῖ, Οὐπηαιδ 
Ἀσοοβϑίββοί, 8 ἰσίτι ρου 55 [αἰδβοί, Ἰηἰθγγοραν!τ. {Π{ ντἀ05, Γοβρομαῖξ 1116. 
μψιπο εἸρὸ ἘΠ], αἰΐ, δαιυμ ἄοηο, (ὐἤιι5 τοὶ σγαίϊα ὶ απφτεραΐ ῬὨθγαυαβ. 
Ηὶς Ἰαπὶ ϑϑασαὰβ τὸπὶ παυγαθαΐ, ἃο ἰαπά οι αἰθρθαΐ, ΔΎ τοῦ Θαυϊάθπι πη ἃ νἱγτο 
ΟΠῸ πο αὐογᾶϑβθ ΕΠ ῬΏθγαυ]αβ, Ορυϊθηξονῖ, αυὰπι Θρὸ 5ι1π|, αἷΐ, 8ὶ 4α]- 

βώλῳ, ἔφη ἀνελόμενος. ΝΝεο νογὸ ἴῃ πᾶς ἰοο- 
τίοηθ τπονογο φασηηυδλιη ἀοθοῖ γογΌὶ ἔφη 
τοροῖο : πάγῃ 4}1|8 ἴῃ ἰοοΐ5. τοροίὶ νἱΔ6- 
τηῦ5, ὍΌῚ ἀυηϊογθίη οἦὰ5 γορϑίοπθτ ἴα α1- 
ΟἾΥΘ ῬΟΒΒΌΙΩΙΒ ; οἴη ΠἸῸ ρυῖα5 ἔφη υἱάοτί 
Ῥοβϑὶέ γοβρίοοσο αὐ {Ππώ4 ἐαπίτη δεῖξόν μοι" 
Ροδίογί 5 δὐΐθιη ἔφη, αὐϊποίαμη. Πα 0619 
Ῥαγίεϊρίαπη ἀνελόμενος, αὐ 1114 γογῦα, ὡς 
βαλῶ γε ταύτῃ τῇ βώλῳ" αιχαδὶ μἰο ποη οοη- 
τιπυδαΐο βουήοηα πῶς οχηηΐα ἀἰχουῦ, 5εὰ 
Ῥοπίογίοτα νϑῦθα Ῥοβέ αἰϊσυοε ἰθτρογ 5 [ἢ- 
ἐρτυδι στη δ ἀϊἀουῖς ΞΌΡ᾽Αίο ὃ (οΥτὰ ἸΔΡ16ο. 

ἃ ἸΠαραγγέλλων τὶ, δὅ.6.] ΟΔΥΔΘτΑΥΪ 5. ἰῃ 
1110 50 το βουιρίαμι ἀοσοί, ΠΟῊ τεταγμέ- 
γον 864 τακτικὸν, οἵ παραγγελῶν τινὶ, ᾿ἰΐθτη ὑπὸ 
Κύρυ, ὨΟῺ παρὰ Κύρυ. ϑ'εᾷ ΓΘ ΠοἸαν 8 
γϑοίὸ 5ίαίαι Πα ἃ τὶ τακτικὸν ὑπὸ Κύρυ, 6586 
5] οβϑοτα Δ] ου 5. γθοθηϊίουῖβ ἀθοΙ ΓΔ Ή8 
ΑἸ ΓΘΥ ΠΩ τὶ τεταγμένον. ϑοίθηΐ οηΐμῃ, ὑμιφιῖξ, 
αὐγθοὶ ροβίθυϊογθβ. αἱ] νοθο τακτικὰ, ΠΟῺ 
5οἰύσῃ ὧδ γοθι5 τα παν 5, γογτα οὐδ πὶ 
ἀὸ τη πα 5 ἢ σόπογο, αυα» Δ]Ίαὐολὰ δ 
οΥδίποτη βροοίοη 

Ι 



Γ 1 
ἀδ ΞΕΝΟΦΩΝΊΌΣ 

λὼ λϑσιωτέρῳ μὲν ἂν, εἰ ἐσωφρόνεις, ἢ ἐμοὶ, ἐδίδας" " νῦν δὲ 
χὠγὼ δέξομαι" ἐπεύχομαι δὲ, ἔφη, τοῖς “γεοῖς, οἵπερ με ἐποίη- 
σαν βληθῆναι ὑπὸ σϑ, δὄνοωΐ μοι ποιῆσαι μὴ μεταμέλειν σοι" τῆς 
ἐμῆς δωρεᾶς. Καὶ νῦν μὲν, ἔφη, ἀπέλα ἀναξὰς ἐπὶ τὸν ἐμὸν 
ἵππον᾽ αὖθις δὲ ἐγὼ πωρέσομοι πρὸς σέ. Οἱ μὲν δὴ ὅτω διηλ- 
λάξαντο᾽ “Καδεσίων δὲ ἐνίχω ᾿Ῥαθονίχης. ᾿Αφίει δὲ χαὶ τὼ 
ἅρματοω καθ᾽ ἕχαςον᾽ τοῖς δὲ νιχῶσι πᾶσιν ἐδίδο βῶς τε, ὅπως 
ἂν ϑύσαντες ἑςιῶντο, καὶ ἐκπώματα. Τὸν μὲν ὃν βῶν ἔλαξε 
καὶ αὐτὸς τὸ νικητήριον, τῶν δὲ ἐκπωμάτων τὸ αὑτῷ μέρος Φε- 
ραύλῳ ἔδωχεν, ὅτι κωλῶς ἔδοξεν αὐτῷ τὴν ἐκ τὸ βασιλεία ἔλα- 
σιν  διατωγεῦσωι. Οὕτω δὴ ἡ τότε ὑπὸ Κύρο χατοφαθεῖσα 
ἔλασις, ὅτως ἔτι χαὶ νῦν διωμένε; ἡ βασιλέως ἔλασις" πλὴν τὸ 
ἱερὼ ὄἄπεςιν, ὅτων μὴ ϑύη. Ὥς δὲ ταῦτα τέλος εἶχεν, ἀφικνῶν- 

εἰθτα Βάρε 65, οὐην ἀρ 5565 : δο ἴα θη δα τ ἃΟΟΙρί ΑΙ : Εἰ608 δι Θ ἢ ὈΥΘΟΟΡ, 
4αογαμῃ νο]απίαίΐο᾽ (ἀσἴαπι Θϑὶ αὐ πὰ τὴ6 ἔδυῖγο5, (δου ταΐθπη ταϊμὶ ἀθηξ ρεγῆςὶ- 
δηας, αὐ Πα] 5. 16 ταΐῃὶ 41] τησηθεῖβ παυ ρΡορηϊθαί. ἘΠῚ πυης αμάθιη, αἱΐ, 
ἤος Θάιο πῆθοὺ σοΏβοθη80 ἀϊβοθίθ: Θρὸ γεγὸ δὰ τ τος γθάϊρο. Αἴαμδ [ἰδ 
αυϊάθηι ἐμέου 86. 1}}} βρογπιιίαϊίοηθ υἰθθαηξιν: οχ δά πι8115 δυΐοπι Βδίμο- 
Πΐσο5 νἱο. (ὐὐγττ5 θυ α πὶ 5 ΠρΊ 05 Οὐγρεδ δα συγβατα δ βὶῖ οὐ 015 811- 
ἴθι νἹστου θυ5 οἱ ἤονο 5. ἀοηαραΐ, οἱ οἷ5 πιϑοίαιἰ5β δραϊαγθηΐογ, δὲ ροουΐᾶ. 
Ετίαπα ᾿ρ56 ᾳυΐάθπι σοτιὸ υἱοΐον ὈΌνΘΠῚ, νἱοίογῖαο ρυοθιηΐππι, δοσθρῖξ : ρο- 
δα]ογιν Ραγίθηι βιᾶται ῬΏογαμ!. ἀομανῖξ, ἐμαὶ ν᾽βιιβ θβϑϑῖ ᾿ρϑὶ ΡγΓΟσΘΒΒΙ ΟΠ ΘΠ) 
ὃ τοριᾷ ρυϊοῃτὸ ογαϊπᾶδββθο. Αἴαμε υἱ ἰδία (απο ἃ αὐτο ἰπβεζαζα αϊ ργοςε8- 
510, 516 δία παι ἤοΟ ΤθΙΏθΟΓΘ ᾿γοσθβϑίο σϑρὶβ ρογμηαποῖ : οχίγα ηὰπι ρα δὉ- 
δι ηΐ νἹΟ τ 86. 4 ΟΙΟ5 ΘΓ. ΒΔΓ ἢ} ΠῸῚ ἴαοἶτ, Ῥοβίθασιδπι [ΠΝ οββοῖ Προ 51 - 

ἃ Νῦν δὲ] γαϊεῖ ἢϊς ἀλλὰ, ἀλλὰ γὰρ, τεὶ 
ἄλλ᾽ ὅμως. ἘΣΧΟΠΙΡΪΆ βυρροαϊίαὶ Ζ)ευαγῖιιδ, 
485 Δ|10ὶ {γιϑίγὰ αὐιϑοϑιν οί. 

Ὁ Τῆς ἐμῆς, ὅς 6.1] Τισιαποϊαγ 8 νἱϊοβὰ 5] 
50Υ0 1, οἵ τοροηΐϊ, οοηΐγα Πργοστῦν ἢάθτη, 
ἀοῦογο βίαϊα!, μὴ μεταμέλειν σοὶ τῆςδε σῆς δω- 

φνεᾶς. Νόοῃ. δηΐμῃ, ἐπιχιυὶξ, ποὺ ῬΠΘΥΘ 15, 
8566. 1Π|ὰ85 ϑδοςθ, ῬΏΘΓΔΟΙ ἀαίατηῃ, παιητι5 
εγαΐ, 8ϑ'οα (Πὰν, ΟρίποΥ, υἱν ἀσοίτι5, οτ- 
ἱοΥΟ ΙΔ διανοίας ἐκ ἀςόχυ. ΝΗ τῆς ἐμῆς 

δωρεᾶς γαϊοὶ τῆς μοὶ δοθείσης δωρεᾶς. 8516 Νοο- 

ἴοῦ ΒΡ γα ἢ. 149. φιλίᾳ τῇ ἐμῇ, το 60 αοά 
οϑβὺ φιλίᾳ τῇ εἰς ἐμέ. δι ον Ρ]αΐο ἴῃ 6ογ- 
5ὶᾶ: Καί μοι μηδὲν ἀχθεσθὴς" εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ τῇ 
σῇ. Η. 6. »γῸ εἃ αηινϊοϊϊῆ, χινᾶ ἔπ, ἔδ αὐἀξοῖον. 
γἱάς Βιιάαὶ Οοτανι. (ἰ. 1.. μ᾿. 51. 

ο Καδυσίων δὲ, ὅς 6. Ὑ14 6 ἀἰοία αὰ ν.. 429. 
ἃ Διαταγεῦσαι] [11Ὀν1 Ρ]οΥαιιο, διατάξαι" 

ἸΩΔΓΡΊΠ68, διαταγεῦσαι, ααοα γϑοϊὸ, ΟρΡΊ ΠΟΥ, 
Τιϑαποϊανιαβ ἴῃ ἰοχί πὶ τοϑίϊεαϊ:. Νοβίοσ 
ἵλλην ς΄. Ββαυὰ Ἰοπσὸ 8ΔῸ ᾿πίίϊο. Ρ]115 νἱοδ 

ΒΡ] οἱ αὐλίαν γοῦθο ταγεύειν, φαοα 516: ]- 
Ποαΐ, ηἡνῖώνι5 οΟΥ̓ἀϊαοΥβ γεγιιῆι Ρυιοϊρι 
ΘΟΥΕΥΘῚ ὯΘ ταγεύεσθαι, γεσὶ οἱ αὐηιηἰδίγαγὶ 
ῬΘΥ ταγὰὸν», ἢ. 6. ῬΕΥ͂ Πρ ΘΥαΐουθτὴ σΟὨ ΒΕ τι- 
δῃΐοπι οὐπηΐὰᾶ, δῖα δαρϑ ἴαμα ἀρὰ ΤῊ685- 
Βα 105, γοῖας οταἀϊηδίογθηγ σγϑγαη ; Οὐ ὰ5 
ΟἸοϊα μι ΧΘΠΟΡΒοη ταγεία 68ὲ, οὐ ἀἰϊοίο. 
Εἰὔγο αἰΐ, κατεσκευάσατό τὴν ταγείαν τυραννίδι 
ὁμοίαν. Ἐΐηο ἰσιίαγ δὲ ΠΠαα σοτηροβί ἐπι 
διαταγεύσαι, 4.1.0 5 Ποδίαγ, αἰἐψιϊά εαϊηνῖο" 
οὐ ἱηρεγῖο τῇ ταγᾷ, γ6 ὶ Πηρεγαϊογὶβ, αἰ 
φυαζεοῖϊδ βιιργενπὶ, οσογδεϊμεΥε αο ογαἀδιαγε. 
Οὰϊὰ δὐΐοιῃ τὶ μοα ϑἰζαξτη οϑβϑί, ἰη- 
ἱογρτοία 5. δϑὲ δ αιαῖβ Ρὺ ἃ γϑγθαπὶ 
διατάξαι ογάϊπαγε: χαρά ααϊα Βογρίοσιθαβ 
Π᾿Όγανθ. ἡοΐ 5. δγαΐ, ἴῃ οοηΐθχίυτῃ, ἰοοο᾽ 
αἰζογὶαβ ἱπϑοϊοηξίουνβ γοτὈὶ, γθοορίπῃηι ἴα ϊξ. 
Η:5ο (δγὸ ἴῃ .βιιὶβ ηοίΐβ μοι που 5: 400- 
γτασπι οοηδιιηδηδογαπη οδαβᾶ, νἱᾶθ 58|8: 
ὠἘ βοϊαμιαη ἴῃ Ῥυοηινοῖδιϑο υἱηοῖο, γεῖ. 96. εξ 
ἴῃ Ῥρυϑὲβ. γον, 23, 



ἔξ Δ᾽ 
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σαι πάλιν ἐς τὴν πόλιν, χωὶ ἐσκήνωσαν οἷς μὲν ἐδόθησαν οἰχίωι, 
κατ᾽ οἰχίας" οἷς δὲ μὴ» ἐν τάξει. ἀκ 

Καλέσας δὲ καὶ ὁ Φεραύλας τὸν Σάκαν τὸν δόντα τὸν ἵππον, 
ἐξένιξ ε καὶ τἄλλω τε παρεῖχεν ἔχπλεω, καὶ ἐπεὶ ἐδεδειπνήχε- 
σῶν, τὼ ἐχπώματα αὐτῷ, ἃ ἔλαξε ταρὼ Κύρε, ἐχτιμπλὰς 
σρὄπινε χαὶ ἐδωρεῖτο. Καὶ ὁ Σάκας ὁρῶν πολλὴν μὲν χαὶ χα- 
λὴν σρωμνὴν, πολλὴν δὲ χαὶ καλὴν κατασκευὴν, καὶ οἰκέτας δὲ 
πολλὸς, Εἠπέ μοι, ἔφη, ὦ Φεραύλα, ἢ καὶ οἴχοι τῶν πλϑσίων 
᾿ἤσθω, Καὶ ὁ Φεραύλας εἶπε, Ποίων τὐλϑσίων , τῶν μὲν ὃν σα- 
φῶς " ἀποχειροξιώτων.. Ἐμὲ γάρ τοι ὁ πατὴρ τὴν μὲν τῶν 
παίδων παιδείων, γλίσχρως αὐτὸς ἐργωζόμενος χαὶ τρέφων, 
ἐπαίδευεν" ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγιγνόμην, 8 δυνάμενος τρέφειν 
ἀργὸν, εἰς ἀγρὸν ἀπαγαγὼν, ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. Ἔνθα 
δὴ ἐγὼ ἀντέτρεφον ἐκεῖνον ἕως ἔζη, αὐτὸς σκάώτων καὶ σπείρων 
« μάλα μικρὸν γήδιον, 6 μέντοι πονηρόν γε, ἀλλὰ πάντων δι- 
κοωιότατον᾽ ὅ,τι γὰρ ἂν λάξοι σπέρμα, χωλῶς καὶ δικαίως 
ἀπεδίδε αὐτό τε καὶ τόκον ἐδέν τί πολύν᾽ ἤδη δέ ὥοτε ὑπὸ γεν»- 
γ»αιότητος χαὶ διπλάσιω ἀπέδωχεν ὧν ἔλαξεν. Οἴχοι μὲν ἂν 

τὰ5 βηΐς, δα τπὐῦθπι γοαϊθαμηΐ, οἵ ααϊθιι5 ἐρ 65 ογαηΐ ἀδίςθ, βίας ἴῃ δθ168 αἴνοῦ- 
τορθαηΐ : αὐθὰ5 ἀαξα θη ογαπί, ἴῃ ΟΥΑΙ Π65. 

ῬΒογαυΐα5 αδυΐοπὶ ἀγοθββιτ πὴ ϑᾶσδμη, 41 Θαμιπ) οἱ ἀοηανογαΐῖ, Βοϑρϊτϊο 
«χοοθρίτ ; οἱ οἂπη αἷϊα ργφυϊ αὐΐδέϊηι, ταὶ αδὶ οοθηαὶ θϑβοηΐ, ἥυ86 ἃ Ογτὸ 
ϑοσθρογαΐῖ, ἱπηρἰοία ργορίπαραΐ οἱ ἀοπαθδίαυθ μοουΐα. ϑ'ραβ νογὸ ἐδέθ οὐτῃ 
ςορΐοβδμηι οἱ εἰοσαηΐθιη νεβίοθτη βίγαρσυϊαηι νἹάογοί, σορ᾽οβήμπιαιθ οἱ οἱθρδη- 
ἴδηι δἀραγαίαμ, οἱ πλι]105 παοααο ἰαπιιΐοβ, Ὁ. τῖῃϊ. ῬὨογαῦΐα, παι, ἀἢ 
οἰΐαπα ἀογηὶ ὑπηι15 Ἔχ ορυ θη 5 ογαβ ἢ υΐϊθυβ ορυϊθηί5 ἢ αἷΐ ῬΏθγαιαβ : ΘΧ 
115 φυ!άθπ σογιὸ αἱ τηδηϊθιι5 5ι}}5 ν]Ἱοΐαπι ααθουιηῖ. ἘΠΙθηΪπ Ῥαΐθυ ΠΊΘΙΙ5 
5015 τὴ6 αι θΟΥ 5 {ΘΟ Γ αἰθη5, ἴῃ αἸβοΙρ! ἃ ΡαΘΓΠ φάποσαν! : ροβίθδαιδπι 
νογὸ δὐἀοϊεβοθης δ οΐα5 απ, 4υϊα Π16 ἰπ οἷο ποθὴ ροΐογαϊ δἴθγθ, γὰ8 δα υχίϊ, 
οἵ ορὺβ ἐϊς ἴασοτο }1155811. [δ] 6ρὸ βαῃδ νἱοῖββι πὴ θατη, ἀὰη} νἱνογοῖ, [αἱ ἴὰπὶ 
ἴρ86. Ραβίπαηαο μὰ σοηβούθηο ἄροί πὶ ρογοχιριιατη, ΠΟ ᾿ΡΤΌΡΠ [ᾶ- 
τηθη, 56 οἸρηϊυμη ᾿5{155ἰσησπ : Πᾶπὶ αὐϊἀαυϊά 56.118 δοσθρ 586ῖ, ἃ ᾿ρβὰπὶ 
γχϑοίθ δο ᾿υβιὸ τοἀάοθαΐ, ἃς ἔοοπαβ πθη να ὃ σορίοβυμῃ : δἴαυθ δήθὸ ποη- 
πυπασδπη βἰηρσυϊαγὶ αυδάαπι παΐυγοβ Ὀοηϊίαίο οεαπιὶ ἀπρίαπι γα 6} 5 
υοά δοςοροταί. Εἶος δαυϊάοιη σογὸ ρᾷοίο ἀομηὶ νἱνορημη : ἰαὴ νογὸ ἢδ880 

8, ᾿Ἐκπιμπλὰς) ὰ ΜΆ. Βοάϊ!. εἴ οαἰί. «Π]ὰ. 
1,ευποῖαυ. οἱ αἰϊα". 1,ορὶτΥ εἴα ἐμπιμπλὰς 
80 ἐμπιπλάς. 

Ὁ ̓ Αποχειροδιώτων)] ἴηϊογρτείαίιν .). Ῥοΐ- 
ἐς, ᾿. ὥ. δερηι. 150, ὃ ἀπὸ τῶν χειρῶν ζῶν. 
Τάρτῃ, 1. 7. ϑερηι. Ἴ. ἀποχειροθίωτος ᾿ΠΐΟΥ 689 

ἰξ γοσθβ, σὰ: τηϊηὺβ γοοϊριαπίυγ, Λά 
ϑίαχα ἰατωθ Ῥοϊϊιμοὶα Ἰοουτα ἀοοίι5. 4υ]- 
ἄδπι γεοϊὸ ποίαν, Πμοίαπιμη γοο6 ἀποχειρο- 
βίωτος ὉΠ ἴῃ ϑοηιπίο : Οἱ αὐποῖρηήα Χζος. 

{τὶ, ̓ Αττεκωτάτυ οοτίδ, αοίογϊία5. [πηὸ νογὸ 
δηΐθ υἰγόβαὰθ 1108 δᾶ 88 68ὲ Πεγοάοίιιδ, 
110. 3. ο. 42. ἐγὼ τόνδε ἑλὼν, ἀκ ἐδικαίωσα 
φέρειν ἐς ἀγορὴν, καίπερ ἐὼν ἀποχειροθίωτος. 

ὁ Μάλα μικρὸν, ὅς 9.1] [ηδβίρηΐ 8118 Ὀ]60- 
ὨΏΘΙΠΟ 9ἷς Ἰοουία5 681 Νοβίογ, Ηδυὰ τηὰυ]- 
(ἀγα ἀυΐδιῃ ἃ Ἰοουϊομα Χοηορμοηίόβ, ἀϊ8- 
ογοραΐ Οἰοογοηίαηα 111, πυϊμμίω ἐπ εγγοβα- 
{ἰυμιοιια;,, φὰα: οοσυντίς ᾿ὴ ργοω, Ραγᾶ- 
ον». 



ἀδὰ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ὕσως ἔγωγε ἕξων" νῦν δὲ ταῦτο πάντω, ἃ ὁρῷς, Κῦρός μοι ἔδωκε. 
"Καὶ ὃ Σάκας εἶπεν, Ὦ μαχάριε σὺ τὼ τε ἄλλα, χὰἀὶ αὐτὸ τὅ- 
σο ὅτι ἐκ πένητος πλόσιος γεγένησαι" πολὺ γὼρ οἴομαί σε καὶ 
διὼ τῦτο ἥδιον πὠλοτεῖν, ὅτι " σεινήσως χρημάτων πεπλότηχας. 
Καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, Ἢ γὼρ ϑτως, ὦ Σάκα, ὑπολαμβάνεις, 
ὡς ἐγὼ νῦν τοσότῳ ἥδιον ζῶ, ὅσῳ πλείω χέχτημαι; Οὐκ οἶσθα, 
ἔφη, ὅτι ἐσθίω μὲν καὶ πίνω καὶ κωθεύδω δ᾽ ὁτιῶν νῦν ἥδιον ἢ 
τότε, ὅτε πένης ἦν, “Ὅτι δὲ ταῦτω πολλά ἐς!, τοσᾶῦτον χερδωί- 
νω, πλείω μὲν φυλάττειν δεῖ, πλείω δὲ ἄλλοις διανέμειν, " πλεί- 
ονῶ δὲ ἐπιμελόμενον πράγμωτω ἔχειν. Νῦν γὼρ δὴ ἐμὲ πολ- 
λοὶ μὲν οἰχέτωι σῖτον αἰσᾶσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν, πολλοὶ δὲ ἱμό- 
σι" οἱ δὲ ἰωτρῶν δέοντουι" ἥχει δὲ τὴς “ ἢ τῶν προξάτων λελυχω- 
μένω φέρων, ἢ τῶν βοῶν κωτωχεκρημνισμένο,, ἢ νόσον Φάσχων 
ἐμπεπτωχένωι τοῖς χτήνεσιν᾽ ὥςτε μοι δοχῶ, ἔφη ὁ Φεραύλας, 
νῦν διὼ τὸ πολλὼ ἔχειν πλείω λυπεῖσθοωι ἢ πρόσθεν διὼ τὸ ὀλίγα 
ἔχειν. Καὶ ὁ Σάκας, ᾿Αλλὼ ναὶ Ἰμὼ Δίω, ἔφη, " ὅτων σῶο, ἧ, 

αηΐνογβα, 40:6 ν]άο5, νγαβ τὰϊπὶ ἀοαϊ. Εἰ ϑ'ασαβ τ 6, Ὁ 16 (δ]ίσεπι οὰην 
4185 ΟὉ γϑϑ, Ἰῃχαϊῖ, τὰ ΟὉ 14 ᾿ρβαμη, ηποὰ οχ ρᾶαρεῦα αἶνοβ ἰαοίαβ 515: 
Π8Π} ΔΥ ΙΓΟΥ Ε01] ρχγορίογθὰ ταυϊτὸ ᾿πσπ πα ἴογ 5. 6558 αἰνηἶαβ, ααδα οἂμ ρε- 
ΟαΠΙα5 νϑΠθιηθηΐον οχρεΐθγοβ, αν 85 δάθρίυβ 515. Εἴ Ῥηθγαιϊαβ, Πάπὸ 
νογὸ, ᾿παι{Φ ΘΧΙ ἘΠ πηᾶ5, ϑασα, 60 τη6. ΠῸΠΟ Ἰπσπ πη ]β νίνογο, αὰο Ρίαγα ΡοΞ- 
5ἰάθαμ ἢ ΪΝΝ6β6ῖ8, αἰΐ, τηθ οἵ δάογρ, εἵ ὈΊθθγθ, οἱ ἀουμῖγο ἢ ἰδητ1}}0 αυϊάθπι 
Ππης 5παν}ὶβ, αἰιὰῃι ΘῸ [ΕΠ ΡΟΓΟ, 40 ΡΔΌΡΟΥ απ ἢ Ηος ᾿ποτὶ ἰδίου ἐο- 
Ῥἱᾷ ἔαεῖο, αιιοὰ ρέαγα ταϊῃὶ οὐδιθα!θη ἃ 5αηΐ, ρἰυγα πίθου 1105 αἰδι τι θαθηάα, 
Ρ]αυυτη. μαθθηάα αὐγὰ ΟΠ} ΠΘΡΌΓΙΟΓΙΠ ΠΟ 5.15, Νά ΠΏῈ]1ὶ ἃ Π16 δ πὶ 
[ται οἰθιιπὰ ροίαηΐ, πὰ} ροίΐανη, πλὰϊ νοβίθιη : ορθηΐ τηθαϊοῖς 4}} : 4]-- 
ἄδπὴ νε] ονϑβ ἃ [τρ᾽5 ἰδηϊαίαβ δὐἀίονγι, νοὶ θονθ5 ἴῃ ργωοϊρι τ δοίοξ, ναὶ 
ΤΔΟΓθιιη ρΘοι65 ᾿πν 5556 Παῖγαΐ : δὐδὸ υἱ ΘΧὶβίγηθηι, αἰὲ Ῥἢθγαυΐαβ, Ρ᾽τξ 
ΠῚΘ [δ π| ἀΟΙΟΥ5 Οχ δὸ ρογοίροιο, αιὸα υυϊτἃ ροκδίθαπι, αιιὰπι ρυϊὰβ, αυδὰ 
Βαθ γαῖα μᾶαοσδ. 

ἃ Πεινήσας χρημάτων] γιά αι ποίαν!- 
1115 Ρ. 223 οἱ 383. 

Ὁ Πλείονα δὲ ἐπιμελούμενον] ΜΒ. ΒοΑ!. 
πλειόνων, φαοά δ τηλνρῖη65 δα ἰζοσγμι ἢ γῸ- 
ΤῸΠπι ΘΧΠΙΌοΥ βοϊθηΐ, οἵ ἂρ ποβοὶΐς ϑέοδωιι. 
δα ΠΙΠῚ τπαϊαηματη : ααΐρρα παπο ἢοΟ 
ΠᾺΠΟ ἴΠ|Ὸ οᾶδιι σασαδί ἐπιμελοῦμαι. Νοβίου 
“Ἕλλην. ε΄. Ρ. 3351. εὐϊξ. δέορ!. “Ὃ μὲν οὖν 

Φυλλίδας τά τε ἄλλα ἐπεμελεῖτο, ἕο. [Ιάἄετὴ 

ἀπομνημ. Ἰἰ. 2. 58 ἤποτη : καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα 
ἐπεμελεῖτο. ϑίδθρῃμαπο ἰιμάϊοθ, δἰοσαηίθυ 
ἰδογοίαν, πλείονα δὲ πλειόνων ἐπιμελούμενον, 
6. υὐ αἰτάαὰθ το ηθγοίυγ Ἰθοῖῖο. ΜΙΠὶ 

τοοορία πηδρὶ5 Ὀἰδοοί. 
ς. Ἢ τῶν προθάτων, ὅ.6.} Λελυκωμένα ἢ ε- 

δυοδῖι8. ΘΧΡΟΙΪ λυκόσπαςα. Μ|ναίατ, π6ο 
ἀπ)ατία, Βίορἤδηιι5. πα] οχ νεῖ. 110. αἰϊατα 
Ἰγυ 5 Ἰοσὶ γραφλι δάξονγγὶ τ πᾶπὰ απο, 

Ψν. 

Ῥγοίδειο. ἴηστ 716 ϑασαβ. οὐτὰ βαῖνα βαηΐ, ὈΪΌΓα σΟΥΠΘ 5. ν᾽ 3 ᾿] 3 

ἴῃ Ὸ1Ὲ 116, κατακεκρημνισμένα τΟ]ΘΥγαΓὶ Ροίοπὶ ἢ 
Οουὸ υἱὐ ἢ προδάτων λελυκωμένα αἰχὶξ, Βα θα Ὲ- 
ἀϊθὴβ τινὰ, 5ῖο νἱἀθίμν ἀϊοθηάυνῃ [αἶ556, 
ἢ τῶν βοῶν κατακεκρημνισμένες, ΒΘ ἀϊοηἀο 

τινάς" ἃ  ΠΠΠΊΘΙῸ 51 Πρ ΠΥ} κατακεκρημνισ- 
μένον, γΌΠ απο ἀο Βα α ΘΠ σΘμ ἀπγη τινά. 
Τάοτα ἴῃ ΤΠόβδῦτο 1... ἃ. ἴὰ γουθο κατακρημ- 
νίζω, ἰοσὶί κατακεκρημνισμένων. ΜΙΉΙ γερὸ 
οὗ γηϊηὰβ Θέ ΡΠ δηὶ ρἰασοδῃΐ βιιβρι οἰ Οη68, 
ἉΠὰ αὐργοάϊον νἱὰ. Αἢ ἰρίτανγ ἀϊοδηάυμῃ, 
αἰγοθίααθ, οἴ οὰπι λελυκωμένα οἱ οὗ τη κατα- 
κεκρημνισμένα, 5 1 ΠΟ ΠΡ ὶ ἀθῦθγα σώματα ἢ 
Νδτῃ σῶμα (ᾳιιοα ἐἰτὶ Ὀαϊα ἴαγη Δηϊπηϑεϊ5. 
υαῦτη ᾿πδηἰ πΉ15) ἀ 115, 4188 πϑίυτα 50 ΠΡ 
δῃϊηϊαίΐα, ἀϊοῖξιν δεατη οἂπι βαπξ τπογίᾶ. 

ἃ Ὅταν σῶα ἢ, πολλὰ, ἃςς.1 Ἡογαΐδπο ΠῚ 
Βαυά Δ ΌΞιγΆ ΝΟ : 



ὡ 
ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η΄. 35 

'πολλὼ ὁρῶν, σπολλαπλάσιω ἐμ εὐφραίνη. Καὶ ὁ Φεραύλας 
εἶπεν, Οὔ το!, ὦ Σάχο;, ὅτως ἡδύ ἐςξι τὸ ἔχειν χρήματα, ὡς 
ἀνιαρὸν τὸ ἀποδάλλειν. Τγώση δ᾽ ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω" τῶν 
ἱὲν γὼρ πλετόντων ἐδεὶς ἀνωγκάξεται ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀγρυπνεῖν, 
σῶν δὲ ἀποξαλλόντων τὶ ἐδένω ἂν ἴδοις δυνάμενον χαθεύδειν. 
ὑπὸ λύπης. Μὰὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Σάχας" ἐδέ γε τῶν λαμζανόντων 
τσὶ νυξάζοντω ὀδένω ἂν ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις" 
εἰ γάρ τοι τὸ ἔχειν "ὅτως, ὥςπερ τὸ λαμξάνειν, ἡδὺ ἦν, πολὺ 
ἂν διέφερον εὐδοωιμονίο, οἱ τὐλόσιοι τῶν πενήτων. Καὶ ἀνάγκη 
δέ τοι ἐξὶν, ἔφη, ὦ Σάκα, τὸν πολλὼ ἔχοντα, πολλὰ χαὶ δαπα- 
νῶν χαὶ εἰς ϑεὸς, χαὶ εἰς Φίλδς, κωὶ εἰς ξένος" ἢ ὅςτις ὃν ἰσχυ- 
ρῶς χρήμασιν ἥδετωι, εὖ ἴσθι τῦτον, καὶ δωφανῶντω, ἰσχυρῶς 
ἀνιᾶσθαι. Μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Σάκας" ἀλλ᾽ ἐκ " ἐγὼ τότων εἰμὶ, 
ἀλλὰ καὶ εὐδωιμονίων τῦτο νομίζω, τὸ, πολλὼ ἔχοντα, πολ- 
λὰ καὶ δαπωνῷν. Τί ὃν, ἔφη, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὁ Φεραύλας -: 
ἐχὶ σύ γε οαὐτίχω μάλα εὐδαίμων ἐγένε, καὶ ἐμὲ εὐδωίμονω 

᾿ς ἐποίησας, λαξὼν γὰρ, ἔφη, ταῦτα πάντα χέχτησο, χωὶ χρῶ 
ὅωως βόλει αὐτοῖς" ἐμὲ δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ὥςπερ ξένον τρέφε, καὶ 
ἔτι εὐτελέςξερον ἢ ξένον" ἀρχέσει γάρ μοι, ὅ,τι ἂν χαὶ σὺ ἔχης, 

ἰοηρὸ πηϑ]οῦ!, αυϑδη ΘΡΌ, νοἰϊρίαϊα αἀἤοοιῖβ. Εἰ ῬΒογϑααβ, ΝΝΘα δα δῃ1,, 
ϑ'ρδ, δἰΐ, (81 ἰπσυπαμπιὶ οβί, Ορο5 ροββίάθσθ, αιιὰμ τπο]θβέμπι, ΠΝ 66. 
ψογαπι δυΐοπ] ἀἴσογ6 τ16 1 6] ]Πσ6 5: πᾶτὴ ΠΠοσιτα, αἰ ορυΐθηΐὶ βαπέ, ὨθηΟ 
Ργφ νοϊυρίαίϊε νἱρίϊαγα σορὶταγ, αἵ ΘοΥΌΠ, 4] ὉΠ αυ] ἃ ἀηλτππΐ, ὨΘΙ 6 ΠῚ νἱ- 
ἀθᾶβ, 4] ῬγΓδῸ ΠΟ ΓΟΘ ἀοΥυαΐγο ροββϑῖί. Νὰ αὐυϊάθῃι ργοίθοςο δογαπι ΘΔ Π 
αυσηαυδπι, αἷΐ ϑδοαβ, 41 8]1υ1α δοοΙριπηΐ, ρττ νοϊαρίαίθ ἀογπἰαπίθιῃ υἱ- 
465. εγα, ἱπαυϊ, ΠΑΙΤαΒ : ΠΆΠ 51 ἴὰτη ᾿πσα Πα τπΠπ} οϑϑοί 8] 10] ΠΆΡΘΥῸ, 
αυὰπ δοσίρεγο, ἰοηρσὸ ἀἰν! 65 ρα ρουῖθιι5 [6] οἰ αἴθ ργοθβίαγοπί. Ἐν οσὸ 
ΠΘΟΕ6586 6ϑΐ δι, ὅδσα, αἱ ταὰϊτα ροβϑιαθί, διϊαπη πλυ]α τὰ ἴῃ 4605. (απ ἴῃ 
ἈΓηΪςΟ5, πὶ ἢ ΠΟΒΡ 65 Τρ μ6γ6 : ἀα 5615 ΘΥΡῸ ῬΘΟΌΠ115 νϑΠθιηθηΐον ἀ6- 
ἰδοίαίατ, ουτη οογτὸ 56185, δα βυπηρίσμη απ ἔαοϊῖ, νϑμθιηθηΐου πρὶ. Αἱ 
ΘΡῸ ΠΟοη ὅτ Ὀγοίδοϊὸ, ἰπαυ] βασαβ, ΘΧ ΘΟΓΊΠΩ ὨΘΙΏΘΙΟ, 564 δἰϊαμη [6]]οἰ Γαΐ πη 
γμαπάζδαπι Πδτς 6586 δ ΤΟΥ, αὐ 40] τηυ]ΐα ροββι οί, τηυἱίᾳ οἰ Θχρθηάαΐ. 
υϊὰ ἰρίτν, ρ6. 4605 ἐπιηπιογέαϊοα, αἰ ῬΏΘγαυαβ ἢ ποθὴ ἰὼ 78π| 5[ατ1}}} δάπιο- 
ἀὺπιῃ (ΕἸ χ [αοἴτι5. 65, οἵ τη βϑᾶϑβι ἢ ἀσοθρία θηΐμι ἢφθο, ἸΠα01, πΙνουβἃ Ρ08- 
βιἀοίο, οἵ ὑΕ]ΠΟΥ 115 ΘΧ ἈΠΪΤηΪ βθηςθητ δ, Σ Π6 ΠΟῊ Δ] 1161 ἀἴαα8 Ποϑρὶ (θη ρϑβοϊζο, 
νο] διίαμη νἹ} 5 σαὰπι ΠΟΒΌΙ ΘΙ : ααΐρ06 τα ]ῃὶ βυϊιοῖοι Εἰ ογ ΠῚ. 6556. ρᾶγίοὶ- 

τοντ- «ἦϊ ηυϊιὶ μίαιμίο 
1ρ8ε ἀοηιῖ, αἴηνυ ας τη ηυηιο8 σοη  δηυρὶου" 

ἦπ αγοῦ 

ἃ Οὕτως, ὥςπερ] ἴῃ οὐϊίοηο 5!ορίι. γμα]ὸ 
οὕτως ὥςτε, ῬΥῸ αὕὁ ὥςγε ΝΟ] ὥςπερ 

οτίεσὶ ΠΠΡτῖ, 4105 υἱθϊ, ὁὐωηθ5. Πᾶ- 
Ὀδηΐ τρροπεπάστῃ τη ποῖ ἴρ56 Θίορμαηυϑ8. 

Ὁ “Ὅοςτις οὖν] Ῥ͵ΥῸ οὖν δίονια ΠαΡοΣ γάρ. 
ΚΞ ρΡΠΆη15 πΟΌ γΆτα ἀρίΠ τη Πἶσ ἸοσΠ τῇ ΠΑΥ- 

{ἰου]ατα ὨΔΡογο Ραΐαΐ ; οἴάαα αὐθὸ ἴῃ Ιοσο 
ἢοο Ἰηϊογργοίδηο νίϑαμπι εϑὲ δαμίθογα δά- 
γον τὴ αἰφι; ΠΪΤΩΪ τ 510: ἀ06- 
γ ϑιυηρίνι πιθοθ588 681 : αἰχιυιὶ οτηη χιυὴ υαϊάὲ 
ρϑοιιγυϊα ἀοϊοοίαίιιν, υαἰαὺ εἰΐαηι, ἕο. ΜΙΝ, 
τὶ ἰδοίϊο τὰχη ᾿πτογργοίαίο γυ]ρὸ γοσορίδ, 
Ρἰασοηΐ, 

ο Ἐγὼ τούτων εἰμὶ] 511} ταοῦο Ἰοααϊίαν 
Αροϑίοϊυ5 1 Τίνι. ἱ. 20. “Ὧν ἐςιν Ὑμέναιος 
ἃ, ὅζο. Τίιὰ 9 ΤΊηι. ᾿. 1 



ἀϑ0 ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

"σότων μετέχειν. Παίξεις, ἔφη ὁ Σάκας. Καὶ ὁ Φεραύλας 
ὀμόσας εἶπεν, ἡ μὴν σποδῇ λέγειν. Καὶ ἄλλα γέ σοι, ὦ Σά- 
κῶν; προςδιωπράξομοαι πορὼ Κύρε, μήτε ϑύρας τὼς Κύρε ὅ.ε- 
ραπεύειν, μήτε ςρωτεύεσθαι. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν πλϑτῶν οἴχοι 
ἡ μένε" ἐγὼ δὲ ταῦτο ποιήσω καὶ ὑπὲρ σᾶ χαὶ ὑπὲρ ἐμδ᾽ χαὶ ἐάν 
τι ἀγαθὸν προςλαμξάνω διὰ τὴν Κύρο ϑεραπείαν, ἢ καὶ ἀπὸ 
ςρωτείως τινὸς, οἴσω πρὸς σὲ, ἵνω ἔτι πλειόνων ἄρχης μόνον, 
ἔφη, ἐμὲ ἀπόλυσον ταύτης τῆς ἐπιμελείως" ἣν γὼρ ἐγὼ σχολὴν 
ἄγω ἀπὸ τότων, ἐμοί τέ σε οἴομαι πολλὼ καὶ Ἰζύρῳ χρήσιμον 
ἔσεσθαι. 'Γότων ὅτω ῥηθέντων, ταῦτα συνέθεντο, καὶ ταῦτα 
ἐποίν. Ἰζ αἱ ὁ μὲν ἡγεῖτο εὐδωίμιωων γεγενῆσθαι, ὅτι πολλῶν ἦρχε 
χρημάτων" ὁ δ᾽ αὖ ἐνόμιζε μωκαριώτατος εἶνωι, ὅτι ἐπίτροπον 
ἕξι σχολὴν παρέχοντα πράττειν, ὅ,τι ἂν αὐτῷ ἡδὺ εἴη. 

Ἢν δὲ τῷ Φεραύλα ὁ τρότος φΦιλέταιρός τε, καὶ ϑεραπεύειν 
δὲν ἡδὺ αὐτῷ ὕτως ἐδόχει εἶνωι δ᾽ ὠφέλιμον, ὡς ἀνθρώπες. 
Καὶ γὼρ βέλτιςον πάντων τῶν ζώων ἡγεῖτο ἄνθρωτον εἶναι 
καὶ εὐχαριςότωτον, ὅτι ἑώρω τὰς τε ἐπαινθμένες ὑπὸ τινὸς, ἀν- 
φεπαινᾶντας τότος προθύμως, τοῖς τε χαριζομένοις σειρωμένες 
ἀντιχαρίζεσθαι" καὶ ὃς γνοῖεν εὐνοϊκῶς ἔχοντας, τότοις ἀντευ- 

ῬΘηι, φαφδοῦηαι ἰὰ μαρθα5. [τα σογὸ, Πα βασα5. ἘΠῚ ῬΙΘΥΔΌΪα5. {πι- 
Τα αἱΐ 56 ᾿δέα βευϊὸ ἀἴοθγθ (υἱη οἱ [ἴα {0ὶ, ϑασᾶ, Ἰηβαροῦ ἃ ὥντο ἰμηρθ- 
ἔγαρο, μὲ πθηρθ Ἰθαὰθ. ΡδῚ οθβθααίυ ἰγθαπθηΐαγθ ἐδ ρουίαβ ΟΣ] πϑοοδϑὲ 
516, ὭΘαὰ6 χα] ΠαΓα : 564 ἀομηὶ ἴὰ τηδηθ ΟροἸΘηΐαΒ : ΘΡῸ ἰδος δὲ τᾷ οἱ τηρῶ 
σαι (ἀοίδη) : αἰ 51 φἔϊαϊη αἰϊαά θοηὶ στο νγτοὸ βιυάϊοβὸ ὀρϑγδπι πᾶ- 
νΔΠ60 ργφιογθὰ σοηβθαιαγ, νϑ] 6χ πλ ἃ ᾳαυδάδπηι, ἐκ δα 16 ρογίδσγδμ, αιὸ 
Ῥίαγα ἴῃ ροίοϑίαϊθ μα θθὰϑ : ἑαηἰ ἃ), αἰΐ, πᾶς τὰ πὸ ουγᾷ ΠΠθογαῖο : Ππᾶπι 51 ἃ} 
15 ΧΘΌῸ1Β 6556 ΠΏΪΠῚ ΟἴἸΟ50 ᾿ϊοθαΐ, ἀΥ ΘΙ ΓΓΟΥ [6 δὲ τἱμὶ δὲ Οὐγο πηᾶρτο πδοϊ ἔ- 
τσ. Ηΐ5 αἰοιβ, ραςιβοθθηΐαν ἤξθο ᾿μΐθυ 56, δίααθ ἤδθο ἰδοθγιηΐ. Ἂς δἱ- 
16 Υ φυϊάθη 6ογἼι 56 18 Π| [6] 1 σθῖῃ ἐαίιιτ δα βεϊμιαθαΐ, δὰ τη! άσπ ορυηὶ 
ἀομΆ Πι15 δϑϑοῖ : ἰοῦ οἰϊδηλ 56 (6 1οἰδβιηπη ρα αθαΐ, αμοα ῬΓΟΟαΓαοΥ πὶ 65- 
βοῖ παρθιζαγιβ, 401 οἴἴπιην. οἱ βαρ ρϑαϊζατοὶ δα ασθηΐαμν αὐ αυϊὰ δηΐπηο 510 
ἙφΟἸ θυ δβθί. 

Εγταΐ δυΐθιη θὰ ῬΠΘγαα 15. ἱπάοὶθβ, οἰ βοαδ} }}}8 ἀδ]θοίαγοίαν : ἢθς ἀυθὶἐγα- 
Ὀδίαν ΘΧ᾿ ὉΠ]}15 τοὶ σαϊτα ἐδ ηΐυμ νολιρίαι]8 σοπηπηοάϊνθ ρογοῖρὶ, αυδπίμμη) ΘΧ 
Ὠοπα 5. οὐ εὐ οὐδογυαμπίϊ. Ναὶ οχιβεπια αὶ ομηϊπθαι ἰμίθυ ΟἹ 65 
Δηϊπιδηΐθβ ΟΡ ϊηλι πὶ 6556. ἃ ο Δ Ἰββι τὴ : αυἴα νἱἀδγθῖ,, Θ05 4] 40 αἰΐαυο 
Ἰαιιἀαγθηΐιν, ν οἰββὶ πὶ ἢο5 βιπαϊοβὸ ἰαπάαγο, ορογάτηααθ ἀαγο, υἱ σται ἤοδηί- 
θι15 νἱοἰδβῖμη ται σοηΐαν : οἵ αὰο5 θεηθνοῖο γώ 86 δηΐπηο σΟρΟβοθυθηΐ, 

ἃ Τούτων μετέχειν) ΘίΘρΡΏΔΗΙΙ5 ἸΘρὶξ τούτου, εεί. ΜῈαδγρίηθθ ασυϊάδια οαἀϊξ. ζΖιοιριοὶ. οἵ 
οοῃίγα ΠΠδγοτῖιμι, 4105 υἹάϊ, ογαηϊιη) πάθοι, Ζ᾽ ἐονι. Ἰδοϊϊοπθπι ϑέερηαπέαμαηι ἃ ὨΠΟΒΟΌΙί ; 
ἴρβ6 Ὠἰ8}} τα αἰδη τὰ οθμδθο. ϑ1μ}}}} ἰηὰ ὡς οβοιηΐ δὲ υθυβίομθ8 αυεδοάδιη. 86 
Ῥϑυϊὸ υἱϊέαν, εἴ τι ἡδὺ δόξειε λαβεῖν, μηδὲν «ιοά γοΥθατα οοπέρχίαβ οχῃϊθοΐ, 1ά ταδὶ 
τούτων, ὅς. ΥὙἱάδ οἰΐατῃ 429, (ποὴ αἰϊαά ᾳφαοάνὶβ ἰπ χηαγρίπο Ἰαΐθη5) ἴὰ- 

Ὁ Μέψνε")] ϑίθρῃαμαβ μενεῖς" οὐ ἃ ομληΐ- ἰἰηὸ τοσάοπάπηι νἱἀϑίαγ. 
ἢπ5. ᾿ΐδυαπ, 45 Ὑἶηι, ΠΡ τς. υροϊρυναξστη 
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νοῦντως" χωὶ ὃς εἰδεῖν Φιλδντως αὐτὸς, τότος μισεῖν ἃὶ δυνωμέ- 
νϑς᾽ χωὶ γονέας δὲ πολὺ μῶλλον ἀντιθερωπεύειν πάντων τῶν 
δώων ἐθέλοντας καὶ ξῶντως χωὶ τελευτήσαντας" τὸ δ᾽ ἄλλο 
πάντω ζῶα χωὶ ἀχαριςότερω καὶ ἀγνωμονέξερω ἀνθρώπων 
ἐγίγνωσκεν εἷνωι. Οὕτω δὴ ὅ,τε Φεραύλας ὑπερήδετο, ὅτι ἐξέ- 
σοιτο οὐτῷ, ἀπαλλαγέντι τῆς τῶν ἄλλλων κτημάτων ἐπιμελεί- 
ας, " ἀμφὶ τὸς Φίλος ἔχειν ὅ,τε Σάχας, ὅτι ἔμελλε πολλὼ 
ἔχων πολλοῖς χρήσεσθωι. Ἐφίλει δὲ ὁ μὲν Σάκας τὸν ᾧε- 
ρωύλαν, ὅτι προςέφερέ τι ἀεί" ὁ δὲ, τὸν Σάκων, ὅτι πωρωλομ- 
ξάνειν τάντω ἤθελε, καὶ ἀεὶ πλειόνων ἐπιμελόμενος, ἐδὲν 

“- ᾿᾽.. «Ὁ Ὁ “ - Ως Ἁ δ "“ μᾶλλον αὐτῷ ἀσχολίων Ταρεῖχε. Καὶ ὅτοι μὲν δὴ ὅτω διῆ- 
γον" οἰἠ πάμ 

Θύσας δὲ χωὶ ὁ Κῦρος, " χαὶ νικητήριω ἐςιῶν, ἐκάλεσε τῶν 
φίλων οἱ μάλις᾽ αὐτὸν αὔξειν τε βολόμενοι φΦωνεροὶ ἦσαν καὶ 
τιμῶντες εὐνοϊκώτωατω. Συνεχάλεσε δὲ αὐτοῖς καὶ ᾿Αρτάξαξον 
τὸν Μῆδον, χαὶ Τιγράνην τὸν ᾿Αρμένιον, χωὶ τὸν Ὕ ρχάνιον ἵπ- 
πάρχον, χωὶ Γωξρύαν. Ταδάτως δὲ τῶν σκηπτόχων ἦρχεν 
οὐτῷ, καὶ ὅπη ἐκχεῖνος διεχόσμησεν, ἡ πᾶσα ἔνδον δίωιτο κωθε!: 

6805 Υἱοἰββῖηι θοηθν θπτϊᾷ σοιηρ οὶ : (105 ΠΥ 56 ΡΟ ΒΡ  ουθηΐ, 605 Οὐ ΐ556 
ὨΘΟΠΔΑ ΙΔ ΠῚ ρΟ556: ρᾶγρηΐθ5 ἀθηϊηαθ πιυϊτὺ Ὠαρὶθ ΟΌΒΘΟ. 5 δὲ. οὐ ἀδμηθ- 
ΓΟ ν 6116, φαὰπι σοοίθγα δ ἢ} 1811, σῖνθ 111 γ ΝΟΥ ἢ Θββθηΐ ἢ ΠΕΌΊΘΙῸ, 561: 
τη Υ6 1 Οὔ 55θηΐ : σδθίθσαβ νογὺ ΔΠΪΠΔΠΐ65 ΠΠΙνΟΓΒ85. οἵ ΠηΔΡῚ]8. ἱηρταίαβ εἰ 
τη 5 ὈΘΠΘΙ͂ΟΙ! ΠΠΘΠΊΟΥΘ5 6586, αυὰ πη ΠΟΙΏ 65, 5616 0αΐ. 5:16 ἰδίαν οἱ Ρἢο- 
γὰἶα5 τηϊσ οὐ σαυάδθαί, δα 10,51, ΑἸΙἀτι πὰ Γογαμη βαδγαχῃ οαγὰ ΠΡογαΐο, 
ἁΙηΪοΙ5 ΟρΡΟγᾺ ΠῚ ἀπά ϊ ἰαΐαγα θββοὶ βου ταβ ; ἐξἑίιοηναιιθ ὅδοαβ, ααδα τημ]α 
ΡοΟβ5: 4θη8, τη} {15 (γα αγὰ8. οββοί, Αἱ βασὰβ αυϊάοιῃ λὲς Ῥογαυϊαπι 411}1- 
ϑοραΐ, αυδά 5οροΥ 4]1. 14 δαΐρυγοι : ῬΠθγαυϊαβ βϑασαη, ααα δΔΟΟΊροσο 
οπηΐα νο]]οῖ ; ἂς τἀπηδῖδὶ θ᾿] υΓὰ 5ΘΠΊΡΟΥ οἱ ουγαηάα νϑηγθηΐ, ΠΟῚ ἴδΠΊθ 
γτόρξογοῦ Ὀ]ὺ5 5101 ποροῦ ὀχ θογο. ΕΠ ὶ αυϊάοπι πος Ραοῖο ἄδρε- 
θαι: 

Ἀεὶ Ογτιῖβ οιϊατσι οὔμη, ἰΔοίᾷ τὸ βδογᾶ, νἱ]είογίααι δριΐο σοὶ οργαγοῖ, {105 
ἉΠ1ΠΟ8 ἰην ταν, αἴ105 ἀρογίὸ σοηδίαγοί οἱ δυο Θὰ τηαχ πὸ ν6}}]6 οἵ 
ΘΏΪΠηΪ5. οἱ βυτητηὸ Ὀθηθν 5 Ποπούθιι Πάθογο, (ὐπη Πἰ5 ἰηνίίαν! οἱ Μϑάσμι 
{Ππαπὶ Αὐταθασιιη, οἱ ᾿ΤΊρταπθηὶ ΑὐὙπηθηΐαπι, οἵ ϑαυϊίαπη ρει δοίη Ηντοα- 
πἴαπι, οἱ οῦγναμη. (ὐδάαίας. απΐθπι φοορίγρουβ δ᾽1|5. ργογαΐ, ἰοίϊάσμιο 
νἹοῖίιβ. σαΐϊΐο ἀοπγθβίϊοα 5ἷς ϑγαΐ ἰηϑιξαία, φυοηηα]πιοά ἀην 16 οΥὐἀϊπανογαί : 

ἃ ᾿Αμφὶ τὰς φίλυς] πὰ ΜΩ. Βοαϊ. οἱ οχ 
115 4189 Χορ αν θ.5, 4α1011.5 56 ρ]1ὰ- 
85 οἵ Οὐδ ον 18 υδ] βαπί, Ὑαυϊκὸ, ἀμφὶ 
τὺς ἄλλως φίλας, Αἵ αἰΐξογιγην οογίῶ Δι Ἰσογ μα 
μαυά οομητηοάδ ἤστοί Ὠῖο τηθηΐο ; οὐ 
ΟΠ ἐ6 ατηϊοῖδ Ἰάτη Ἀηϊοὰ, 56 ἃ 6 {ποι αι1- 
διι5, ΒΘΥΤῚΟ ογαί, [ἰαατι6 γοσοιη ἄλλους ἀ6- 
ἰσπόδμι χγϑοίδ᾽ ἸΠΟΠΈΘΥΠΕ ΘΙΘΠΒΔΠΙκ. οἵ 
Μυγρίιτιε 

Ὁ Καὶ νικητήρια ἱςιῶν] Ἰ)οοδοί ἴῃ οαἰΐ, «ἡ, 
γ᾽. ἃ ηΐ6. νικητήρια, αιιοά οερίογοο οι Μϑίο 
ΒοΙ], γθοϊὸ ργθϑίλης. 511} τποάο Ἰοαιιῖ- 
(Ὁ Ῥιμίανοίμιδ ἀν Ῥ]ιοοῖο. Νικήσαντος δὲ, 
(Ῥηιοοιν, γα ΓΠοοϊοπὶα ἴ. ἴθ Ῥαπαΐδιονι.) 
γἱοΟΥΘΙῺ καὶ πολλῶν αἰτυμένων ἑςιᾶσαι τὰ γικη- 

τήρια, ἃς ο, ερτΐνηνν υἱοίογίαϊο ΡΥ δΡΥΘ. 



ἀδὺ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

φήχει᾽ καὶ ὁπότε μὲν συνδειπγοῖέν τινες, δ᾽ ἐκάθιδε Γαδάτας, 
ὠλλ᾽ ἐπεμελεῖτο" " ὁπότε δὲ αὐτοὶ εἶεν, καὶ συνεδείπνει" ἥδετο 
ἂρ αὐτῷ ξυνών" ἀντὶ δὲ τότων πολλοῖς χοὶ μεγάλοις ἐτιμᾶτο 

ὑπὸ τῷ Κύρο᾽ διὼ δὲ Κῦρον, χοωὶ ὑπ᾿ ἄλλων. - Ὡς δ᾽ ἦλθον οἱ 
χληθέντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ἐχ ὅπ ἔτυχεν ἕχοςον ἐχάθιζεν, ἀλλ᾽ 
ὃν μὲν μάλιφζα ἐτίμα, πωρὰὼ τὴν ἀριξερὼν χεῖρο;, ὡς εὐεπιξ- 
λευτοτέρας ταύτης ὄσης ἢ τῆς δεξιῶς" τὸν δὲ δεύτερον πωρὼ 
φὴν δεξιὼν, τὸν δὲ τρίτον πάλιν παρὸ τὴν ἀριςξερῶν, τὸν δὲ τέ- 
σώρτον πωρὼ τὴν δεξιάν" καὶ ἣν ὐλέονες ὦσιν, ὡςωύτως. Σα- 
φηνίζεσθαι δὲ ὡς ἕχαςον ἐτίμω, τῦτο ἐδόκει αὐτῷ ἀγαθὸν εἶναι" 
ὅτ, ὅπθ μὲν οἴονται οἱ ἄνθρωποι τὸν χρωτιςξεύοντο " μήτε χηρυχ- 
θήσεσθαι, Ἰνήτε ἀθλα λήψεσθαι, δῆλοί εἰσιν ἐνταῦθα ἐὶ Φιλονεί- 
κως πρὸς ἀλλήλϑς ἔχοντες" ὅπϑ δὲ μάλιςα πλεονεχτῶν ὁ χρά- 
τιζος Φαίνετωι, ἐνταῦθα “ προθυμότατο, Φανεροί εἶσιν ὠγωνιξό- 

» 

δὲ (οίϊο5. σοομαθαηΐ αἀριεἰ Ονγηιν αἰαὶ, πὸ βθαθραΐ αυϊίθτα (ἀαλἀαΐαϑ, 5οα 
εοπυϊυϊὲ συγάτη σογαθαῖΐ : αἵ 40.165 50}1 οββθηΐ, οἵ '058 υπὰ οἰ) ΟὙ7Ὸ σορηὰ- 
θαΐ : ἀοἸ]θοίαἰαίιν δηῖπη ὕνψγιβ εοπδαθίπαϊηθ (ἀδαΐξθ : ὈΓΟΡΙΘΣ ἤδθο ἀυΐθηὶ 
ἃ Οὐγὸ χὰ 5. οἵ τη ση 5 Ππομουθι5. δα Ποϊθθαΐαν, ἃς ργορίοσ Ουχάμ, δἴϊατα 
Ὁ 4115. Αἀ σομᾶπὶ Ἰην]ΐαῖ! οὗ γϑηββθηΐ, ΠΟῚ ἔογίαϊὸ ὉΠ ΠΙ ΑΘΓ ατι6 
οΟἸ]οσαθαΐ, 5οά. ααθῖη ΠΟΠΟΥΘ τηαχίπιο αἀἰσπαραίαν, δα ἰξθναπι, ααδά ἢτς ἰη- 
516115 Οὐ ποχία πιδρῚὶ5 511 φπὰπι ἀθχίγα ; βοοσπάπηιν αὖ ἦθος δα ἀδοχίγαμι, ἰθγ πὶ 
τυγϑὰς δα ᾿εονδηι, αασί ἢ δα ΠΟ Χίγδη : ἃς 5ὶ ρίαγοβ οἴϊδηι ϑϑβθηΐ, δβ θη 
ταῖοηθ 6δο5 οοἰϊοοαθαί. ΑΥ̓ΡΙΓαθαΐαν ἀαΐθυη α{Π|6 6556, α10 ΠΟΠΟΥΘ 5ΙΠρΊΪΟ5 
ογηαγοῖ, ρ]απιιπι εν : φμῖρρο αὐϊὰ ὉΔῚ Θχ β πη η! ΠΟΙΆ 65, δαὶ αἱ ργ- 
βίοι αἰϊὲδ θαιθ Ῥγεθοοηΐα πθαπ6. Ὀγ ἃ ἀσσδρίπγαπηι), απὸ ραϊοῖ, Ἰηἴδτ 
605 δι ]δ  ΠΟηθπὶ 10] ΠΌΠ]ἀ πὶ Ὁχ βίθγο  ὉΡῚ νογὸ ῬΓεοβί  Π ἸΒΒ1Π11 ΘΟ] ΒΟ 
ΘΟΠαΙΠΟ ΘΟ ἰ τ 6856 ΟΡ έτη, ἰδ] βιιπηπηᾶ οαπὶ ΔΙ δου αἴθ ΠΠΙΥ ΘΓΒῚ σθυ ΠῚ πὰ 

ἃ Ὁπότε δὲ αὐτοὶ, ὅκ α,7γ δὶς ορ[ππὸ ΜΒ. αὐτοὶ Βοτιρίσηι Τα]556, ϑ'8α Ῥδυ 55 ΠΏ ΤΩ, 
ΒΟΑΙ. οὐιι5 πυρὶ ηὶ σχόλιον ὮΟΟ Δάϑουρ- 
ἴπὶ 6ϑὲ, μόνοι δίχα ἑτέρων. Ἐραϊέ : ΠΔΠᾺ 
αὐτὸς βορὰ ναϊεῖ βοίιι5. Ἐφψαβίαϊ ῃ]85 δα 
Ἡ., ρ΄. ν. 254. αὐτὸς ἔτω ΘΧΡΟῺΪ μόνος ἐλθέτω. 
Αὐἰβίορῃ. ἸἌχαρν. γ. 803. Αὐτοὶ γὰρ ἐσμὲν, 
ϑοΙδ διθμιιδ. Ἐδγὰ τι Ῥίαιίν Ο88ὶ. Δοὶ, 2. 
50. 2, ν. 25. ΝΞ διμηῖι8, ὈΓῸ 7105 ϑ81)}108 
δοῖα. ϑ8ὰ ΒουΙρίου 5 δἰϊδηι ργοβαϊοὶ ΠΟὈῚ5 
ΘΧΘΙΏΡΪὰ βαρροαϊίδηΐ οἰ ζαν. Ἡ. Υ. 1. 7. ο, 
18, ἀδ «Πσοβὶϊο, τὸν τρίθωνα περιθαλλόμενος 
αὐτὸν, δοἷο αηιϊοίιι58 ρμαϊ!ἶο αἰἰγὶΐο. ὨΊΟΏΥΞΒ. 
ἨΔ]. «ἡηἰᾳ. Κομι. 1. 38. ο. 22. αὐτὰ δὲ τὰ 
ἀναγκαιότατα ἐρῶ, ῬΓῸ μόνα τὰ ἀναγκαιότατα. 
Ηὰς ἀθ οπηθηάαίϊοηθ τλϊῃὶ αὐἀξοπίϊαη- 
τὰ} οἬαγοίι5, (ὑαηλογαγῖι5 οἱ Οἰανγιοίλη8, 
ιογαχῃ ᾿ἰδτὶ ΜΙ 55. Βοαϊειαηο Ὠοβίτο 8666- 
ἀπηΐ. ᾿Ἑαπάδιη οἱ ϑἐεριαηιις βου ρἝαγατη 
Ῥγοῦαΐῖ; 864 πομηῖῃι νοσγϑίαγ, αἰ Ἰάοηοο 
ἉΠΟΑῸΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΘΟΠ ἢ ἈΥῚ ρΟδβιΐ τιβτι5 δ 
αὐτὸς ὭΓΟ μόνος" ἸάσΟΠ 6 5ΌΒΡ ΟΔΕΠΣ πόνοι 

σα Οτγθοο υἱσῖιπὶ {τ βίγὰ Γα͵556 ἀο- 
οοπΐξ, ορίποῦ, Θχϑιηρία τηοάὸ δἀ]αΐα. Ῥευὶ- 
ὶϊ5 ααΐθπι ἰΘτα θαίιιν, ὑπότε δὲ μὴ αὐτοὶ εἶεν. 

Ὁ Μήτε κηρυχθήσεσθαι, μήτε; ὅζ6.1] Υἱάδ 

4185 ποίαν! πλι5. Ρ85. 108, Υἱγία5 φαΐρρα 
ἰαυμἀαία ογοβοὶξ : αίαιιθ, αὖ Ῥγϑοϊαγὰ οθοιϊηὶς 
Ῥμνάανιι5, 

Αὔξονται δ᾽ ἀρεταὶ χλω- 
ραῖς ἐέρσαις, ὡς ὅτε δένδρον ἀΐσ- 
σει, σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις 
Τε, πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα. 

«Δ ηι. η΄. Υ. 68, οἵ 5866. 

α Προθυμότατα] ΜΚ, ΒοάΪ. φρονιμώτατοί. 
Βαϊ, «Π]4. φρονιμώτατα. Ἐδὼ γογὸ οὔπὶ 
Βίορἤδηο, ΓΘ Πο]ανὶο, 8] 1154 16 ΡΤῸ ΓΘ ΟΘΡ- 
ἰἃ Ἰεοοπο κοηΐϊϊο. Νϑ αὶ οογίδηϊ πρυ- 
θυμότατα. 111} κάλιςια ὀιλονείκως πρὸς ἀλλήλυς 
ἔχυσι 



ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἡ΄. 4ἀξδ9 

μένοι πάντες. Καὶ ὁ Κῦρος δὲ ὅτως ἐσαφήνιζε μὲν τὰς χρα- 
τισεύοντας αρ᾽ ἑωυτῷ, εὐθὺς ἀρξάμενος ἐξ ἕδρας καὶ παρα- 
ςάσεως. Οὐ μέντοι ἀθάνατον τὴν τωχθεῖσων ἕδραν κατεςήσο.- 
το, ἀλλὼ νόμιμον ἐποιήσωτο, καὶ ἀγαθοῖς ἔργοις προζῆναι εἰς 
τὴν τιμιωτέροων ἕδρων, καὶ, εἴ τις ῥωδιθργοίη, ἀνωχωρῇσαι εἰς 
σὴν ἀτιμοτέραν. 'Τὸν δὲ Ὡρωτεύοντα ἐν ἕδρο, ἠχύνετο μὴ τλεῖ- 
σὼ χαὶ ἀγωθὰ ἔχοντα παρ᾽ αὐτῷ φαίνεσθαι. αὶ ταῦτα 
δὲ "ἐπὶ Κύρε γενόμενα, ὅτως ἔτι χαὶ νῦν διωμένοντα αἰσθανό- 
μεθα. , 

Ἐπεὶ δὲ ἐδείσνεν, ἐδόκει τῷ ΤΓωξρύᾳ τὸ μὲν πολλὰ ἕχαζα 
εἶναι, ἐδὲν ϑαυμαςὸν παρ᾽ ἀνδρὶ πολλῶν ἄρχοντι" τὸ δὲ τὸν 
Κῦρον, ὅτω μεγάλα πράττοντω, εἴ τι ἡδὺ δόξες λαξεῖν, ἢ μιη- 
δὲν τότων μόνον χωτωδαπανῶν, ἀλλὼ ἔργον “ ἔχειν δεόμενον τό- 
Ζ8 χοινωνεῖν τὸς παρόντας. [Ι]ολλάκις δὲ χαὶ τῶν ἀπόντων 
Φίλων ἐςὶν οἷς ἑώρω πέμποντα ταῦτα αὐτὸν, οἷς ἡσθεὶς τύχοι" 

56 5050 ρ6γῈ ἀθοϊαγαηῖ. Εἰ γτὰβ αὐ! θηὶ πος τηο60 αὐυϊηδπ ἃρυά 56 τηλχὶ- 
ταᾶ δβϑοηΐ διοίουγαῖθ ρἰαπυτη ἰμοϊοθαΐ, ΘΧΟΥΒι15 5ἴα[1Πὶ ἂ 56βϑίοη β οἱ δά βἰβ- 
το πα] ἰοοο. Νϑαᾷθ ἴδιηθῃ 6558 οσμέφμθ ρεγραίυιμι ἰοσαηι νοϊθθαΐ θυ, αὰο 
5δάθυθ [ι185115 {5βεΐ : Ξβϑὰ ἰθρε οᾶνῖ, υὐ ργϑοΟ]Αγ15 οἸπουῖθιι5 ΡγορΊθβϑίο 
ἤσγεὶ δα ἰοουπὶ Πποπογαίϊογεμη : 80, 51] 015 ἱρτιανὸ ποαυϊέγαμθ 56 βογογοῖ, 
δα πιϊπὰπ Ποπογιῆσυπι τειγοσθάθγοί. Ραυΐαβραίΐ δυΐθηη 5101] ρυδεπάυμῃ Ογγδ, 
ουπὶ λοπιποηι (αὶ Ἰοουπη ᾿π σΟΏ565511 μΥΪησΙρθιη ΟὈ ]ηδγοί, ΠΟ οἰϊδηη σοηβρίοὶ 
Ῥἰυγπιῖβ Ὁ 56 θοηΐβ ογπαίυτη. Αἴαὰθ δος υἱ ΟΥτὶ ἰθηροῖθ ἔπογιηΐ οοπ- 
δἐϊέμέα, ἰἰὰ πη φαοα 6 ΒΕΥνΑΥῚ δΔηϊπηδαν ΘΓ ΤῊ 115. 

Οὗτη σοὐπαγθηΐ, πηϊηϊπηθ νἱβπη οϑὶ (Οῦγυ 6. Τα ΓΠΠΊ, τηᾶρηᾷ ΠσΟρὶἂ τὸ5 
5:ηροα5 6586 ἀρια ΠΟΙΉΙ ΘΠ τ 0}{15 ἱπῃρουδηΐθμ : 566 ἰὰ ροξὰδ, αυδα Ογτι5 
ἴῃ ἴδηίᾷ ΤΟΙῸπῚ πηδρΉ ΠΔ]Π6, 51 4] βιιᾶν ν 8:15 οϑϑοὶ σοηβθουΐαβ, 1 ὩῸΠ 
5011 ἀὐϑυτηθγοί ; 566 δέϊδιη ἡθροΐιτη 5101 Ἔχ! θογοί γορᾶπαο, υἱ απροὶ ργεθ- 
56 ηἴ65 6}1.5 θββδβθηΐ ρϑγορο5. (αἰ μθί]8 πὶ ϑορθημππιθγὸ νἹἀθραΐ θὰπὶ ΠΟΠ- 
Π0}}15 ἀγαΐοὶβ αὈβοη θι15 δα πιο γθ, ααΐϊθυ5 ἑοττὸ ἀο]θοίαίιβ Θββϑῖ : χὺὸ Ποραΐ, 

8 Ἐπὶ Κύρε)] τὰ Ζ7λιο. ἵν. 27. ᾿Επὶ ᾽᾿Ἔλισ- 
σαΐυ, αἰαΐε Εἰϑαϊῖ, αὰο ἰδιροσα 18 ρΡγορθ- 
ἕξ τηῦπεγο Γπηοίι5 οϑ, ΟὐΠου οΠοί. ΧΙ. 
28 

Ὁ Μηδὲν τούτων] ὅϊῖς οΧ Μϑίο Βοα!. οαϊΐ, 
Ἑ οη. αἰϊϑααδ γϑϑιυἱγι8. «Π]άιι8, Βέερίνα- 
π5, οἱ ], ουποϊαυῖιι5 ῬοΥρογατη Ἰοξιιηΐ μηδὲν 
τῆτον. 5ίορπαηπαηι ααϊάοτῃ παυὰ ἀϊὰ 1811 
ΥΤΟΥ ; τοροποηἀύπιαμπο ἁὐἀθὸ τότων 15 ἰΔη- 
ἄστὰ αὐποίαν!. 26 γαϊίοπο βίγαοίαγο, 
αὐ τότων δα εἴ τι γοϊαἴμτηῃ οδί νἱὰθ σιργα 
Ὁ. 366. ποί. ἃ. 

ς Ἔχειν δεόμενον τήτι, ὅκοὅ.ὺ ΜΗ͂, ΒοΙ]. 
τὸν δεόμενον τῇ κοινωνεῖν, ἘΠ ΑΙ, «Αἱά. ἴνογξο 
8. Ιου] ογάχη ογάϊπο ἔργον ἔχειν τῇ δεόμενον τὸν 
«ρτνωνεῖν, Ουδῆ κ᾽ ΠΟΠΆΓΤΗΤΙΒ Ἀγξς, τὸν δηΐα 

δεόμενον (ἸδςΘὴαο [{1ᾶδτ τότ κοινωνεῖν" ὭΟῺῊ 
τῇ κοιν.) ἰ 16 Πρ μά πὶ δοὺξ ΠΟὴ ἴρϑὰπὶ Ογ- 
γΌ ΟΡΟΥΆΙΩ ἤϑηΟ ΒΌΠΊΘΙΕ; 864 αἸϊαμ,, 
4αοηὶ δ 605 519 ΠΟΙΏΪη6 ΤΟρ Δ 405 μλἰτ6- 
τοί, 5'δὰ πηαϊίτα νυ]ραΐδη θυ ὈΟΥΌ τη 80 υὶρ- 
ΤὰγΆΤ τοίϊηθγο, θάσυθ δὰ Ογγαμη ἰρβῦμα 
οηϊχὰ οἵ ᾿πϑίδ ἴοΥ 608 ΓΟΡΆΓΘ 80 πὶ Γ6- 
ἔογγθ, Ἃἰανγιοϊλιι5 Ἰοη ὃ ἀϊνογϑαμι βουιρία- 
τϑγα αὐἀξογί, ὨΪ ΠλΓπ ἤδηο ἔργον ἔχειν 
τῶν ἰδομένων τῷ κοινωνεῖν, ὃς 6. 4αδτγα τηογι ὃ 
γ  τοὐν -ΘΙΟρΡ Πρ ηα5, τὼ ααδά τοι ποηᾶο 
οἰΐϊαπη τῶν ἐδομένων, ἀἸσαπάμπι [1586 νἱ ἀ68- 
(υγ, ἔργον ἔχειν δεόμενον τῶν ὑπ᾽ αὐτῇ ἐδομένων 
κοινωνεῖν, ἕχο. χὰ αυδὰ ἔδομαι Δοί να Τα ἢ8- 

Ῥ6Γ6 5 ση  Π σΑ ΟΠ 6 8016 8, 

ἘΚ 



ὥςτε ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν, χαὶ τὼ πάντω πολλὼ ὄντω διωξεπόμ- 
φει ὃ Κῦρος ἀπὸ τῆς τραπέζης, εἶπεν ἄρα ὁ Τωξρύας, ᾿Αλλ᾽ 
ἐγὼ, ὦ Κῦρε, πρόσθεν μὲν ἡγάμην τότῳ σε πλεῖςον διαφέρειν 
ἀνθρώπων, τῷ ςρατεγικώτατον εἶναι" νῦν δὲ ϑεὸς ὄμνυμι, ἦ μὴν 
ἐμοὶ δοκεῖν πλέον σε διαφέρειν " φΟΉΜΟΟΝ ἢ φςρατηγίᾳ. Νὴ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΌΣ ᾿ 

Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος" χαὶ μὲν δὴ καὶ ἐπιδεικνῦνωι τὰ ἔργα πολὺ 
ἥδιον φιλανθρωπίας ἢ φρατηγίας. Πῶς δή; ἔφη ὁ 1 ωξρύας. 
Ὅγσι, ἔφη, τὼ μὲν, κωκῶς ποιδντω ἀνθρώπες, δεῖ ἐπιδείκνυσθαι, 
τὼ δὲ, εὖ. 

3 9 ᾿ - “ν 9} ΕΥ̓ Ἐ 7 Ἁ - Ἐπ τότο δὴ, ἐπεὶ ὑπέπινον, ἤρετο ὁ Ὕξασπας τὸν Κῦρον, 
᾽ Σ Ἢ 3 Ὁ, “Ὁ 3 , Ἵ 8.6 μὰ ΤΟΥ͂ , Αρ᾽ ἂν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἀχθεσθείης μοι εἴ σε ἐροίμην ὃ βόλομα! 
σὰ πυθέσθαι ᾿Αλλὼ ναὶ μὼ τὸς ϑεὸς, ἔφη, τὐναντίον τότϑ, 
ἀχθοίμην ἄν σοι, εἰ αἰσθοίμην σιωπῶντω ἃ ἂν βόλοιο ἐρέσθαι. 
Λέγε δή μοι, ἔφη, ἤδη πώποτε χαλέσαντός σϑ ἐκ ἦλθον , " Ἐύ- 
φήμει, ἔφη ὁ Κῦρος. ᾿Αλλ᾽ “ ὑπαχόων σχολῇ ὑπήκϑσω , Οὐδὲ 
τῶτο. Προςτωχβθὲν δέ τι ἤδη σοι ἐκ ἔπραξα , Οὐκ αἰτιῶμαι, 
ἔφη. Ὃὧ δὲ σράττοιμι, ἔξιν ὅ,τ! πώποτε δὶ προθύμως, ἢ ἐχ 

αὐ Ῥοβίθδαιδηι σΟΘΏΔῈ: Θϑϑοηΐ, δὲ οχηηΐα, ρϑετηέα αυϊάθπι 111, ΟΥὐτὰδ οχ 
πιϑηβ πὰς 1{ΠΠπ|ὸῸ᾿ πη βιββοί, Οοῦγυ 5 ἀϊοογεί, Ἐὸ χιβιηαθαπι ἃηίεπδς δα υ άθρ, 
Οντο, Ρ᾽ τ πιὰπ εο ρτοβίαγε [6 οωξθυὶβ Βοιμ!ηΐθιι5, ααοα ἱπυρθγαίουϊοθ αὐτῖ5 
ῬΟΥ 55: ΠῚ118 65568.: δ΄ Πης 4605 ᾿υγαῖα5 ἰοδίον, νἱἀθγὶ τη] ΡΠῚΒ 6 ΠυμηΘῊ]- 
ταῖα αυὰπι ἱπηρεγαίογ!ᾶἃ Ια 6 Θχοθι]οεγο. δὲς 6δὲ ργοϊθοξὸ, αἱ Οὐτγβ 9 οἵ αυὶ- 
ἄθπὶ διιπηδη δῖ15, απἂπι ΑΥΓ5. Πρ ΓΑ ΟΥΙ 86, οροῦα ἀθιοηβίγαγα τα ὸ δβὶ 
σταίϊυ5β. (υΐϊπᾶπη ἐδέμο 7 αἷι αοῦγγαβ. Ουοα, ἱπααῖί, πδοο Ποιαϊηϊ θυ πιὰ- 
Ἰείοϊθημο ἀδιποηβίγαγο μθΌθ556 δβί, πὰ θθηδίβοιθηαθ. 

Πεἰπάο, οἂπὶ Ἰαγριὰ5 Ὀϊθογοηΐ, Ογγι Ἡ γβίαβραϑ ἱπίθσσορᾶηβ. Ναπι ἸΠὶ 
ΒΙΟΟΘΏΒΕΓΙΒ 515, αἰΐ, Ουγθ, 51 6 Ἰηϊουτόρθμι, αποα γϑβοῖγα ουρίοῦ [πιὸ γεγὸ 
ῬΟΙ ἄθο5 ἐπιηιογέαϊε5, αἰῖ, σοηΐγα 5 σοθηβογθηὶ 110], 51 6 γϑέϊθογο δηϊπηδ γε γ- 
ἴθγθτ, 46 αὐΐθιι5 ἸὨΓΘΥγΓοραγα ν6}}65. 
ἉΓΟΘΒδΙ 15 8058 ἴθ, ΠΟΠ ἀοοθδδὶ ἢ Βομὰ νογρα, βιιθίθοις Οὐχί. 

θ)»Γ΄Ὸ. μῖδὶ ἰριίαγ, ᾿π 4}, ἢ ἀπηυδην 
Ναι νοτὸ 

Ἰοηϊτὸ ΕἸὈῚ ραγιὶ ἢ Νὰ 14 αυϊάοιῃ. Νίαπη Δ] 1 πεῖλὲ 05 ἴθ ἱπηρογαίιπι, Ποῖ 
εοἤδοίαμα ἀδαὶ ἢ ΝΒ παθθοὸ αποΐ ἀπογαῦ, δ]. 

ἃ Φιλανθρωπίᾳ] ΟΣ φιλανθρωπία Ῥα551Πὶ ἃ 
ΤΠ δαποϊανῖο γοα ἀϊξαγ οἰδηιοηα. Αἱ ααὰ ἀ6 
φαιϑδὰ ᾿υιηνανξαβ οἱ τηϊη 8 θϑϑοὶ ργοθαίδ, 
ΠΘΟΊ6Ο Ὠαγϊοἰδυΐ ; Ὠἰδὶ Όυθ8 ΘΌΓΙΩ «ἢ. (εἰ 
Το] οναΐ δαοίουν[α5; ααὶ]. 18. ο. 160. ἠἤμηϊα- 
“πἰαΐεην ὩΣ Ἰὰ 6556 ἰγααὶξ, ααοα γο]ρὰβ 6χ- 
᾿ἰδανπαὶ, ᾳαδάσιις ἃ Οὐὐοοοἷβ φιλανϑρωπία αἰἷ- 
οἰταγ, ὅθ. ϑεὰ δῶσε εἰν θα πὸ 
ἀοοεῖ 1056 (Δἀ φαθια ᾿παμϑριοαϊὸ ρσχογοσϑί) 
«ΟΣἴοεγο : ἀρὰ ααθπὰ ὑπιρατὶ βο]ο γοχ ἢτι- 
πιαιῖξαϑ τ δοΪ ὰπη ῬσῸ εὐιἰϊέίοηε, ἐπιδέϊέιι- 
ἐἱοηιόχιιε ἴην, δοτια5 αὐΐε8, 56 οἰἴδτα Ῥγὸ ζαοὶ ἐ- 
ἑαΐε, ἰετυϊίαϊε, πιαγιϑινεξιμζηο, οοηυϊξαίε, ὑοηὶρ- 
ηἰαῖε, ο. Ὑἱάδ (εἰ ᾿ρβῖιβ Ἰοσὰ πὶ τηο- 
τλογδίι τη, οἱ 185 ἴθ᾽ ποίαν! ΟἹ, Οαγοικουΐης 

υϊάαυϊ δυΐθπι [ἈΘΘΓΌΙΩ, 

. Ὁ Εὐφήμει] 4. ἃ. (ἱπίεγργοῖθ ϑέθρμϑηο) 
«ἤὐοὶξ, ει ἐε ᾿υϊγδιδ πιογίρογιην [μιῖ886 αἶσα. 
Ιάθπὰ πὰ νουθαπιὶ Οἴσονο ϑεη. 14. Ἰοοῦπι 
ααοπάδτῃη Ῥϊαϊονιὶβ Ἐεῖρ. 1. 1. δυὰ Ἰοησᾶ 
80 ΤῸ ᾿πἰουργοίαϊι5, γονεῖς Πὲξ πιοϊϊογα : 
ὨΪϊδὶ 45. οἵτὴ Γαηρίο, 8} 1ΠἸ|5 ας τηϑ] δὲς 
φιοϊϊογα. ἘΠΘΞ Δ ογ τὰ οοτίὰ γυ]σαίδην 
6588 Ἰδοἰοθ τὴ Δυ ΣΟΥ. 

 Ὑπακόέων σχολῇ ὑπήκοσα :)] ὅ8᾽10}}}158 6}5- 
ἄθηι γοΥὉΪ τϑτηϊηδῖο τορουϊξασ ἀραὰ «Ποῖ. 
Υἱὶ. 54, ᾿Ιδὼν εἶδον τὴν, ὅςα, οἱ Ηεῦ. νἱ. 14. Ἔ 
μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, τὸ πληθύνων πληθυνῶ 
σε. Υἱάς ρᾷρ, 977. ποί. ἃ. ὌΝ 



᾿ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Ἡ΄. ΔΔ1 
ἡδομένως πράττοναά με κατέγνως. Τὅτο δὴ πάντων ἥκιξα, ἔφη 
ὁ Κῦρος. Τίνος μὴν ἕνεχα, ἔφη, πρὸς τῶν γεῶν, ὦ Κῦρε, Χρυ- 
σάντας σε ἔτρεψεν, ὥςτε εἰς τὴν τιμιωτέραν ἐμᾶ ἕδραν ἱδρυθῇ-. 
γω!; Ἢ λέγω; ἔφη ὁ Κῦρος. Ἰ]Πάντως, ἔφη ὁ Ὕςαάσκας. 
Καὶ σὺ αὖ ἐκ ἀχθεσθήση μοι ἀχόων τἀληθῆ, Ἡσθήσομαι 
μὲν ἂν, ἔφη, ἢν εἰδῶ ὅτι ἐχ ἀδιχῦμωι. Χρυσάντας τοίνυν, ἔφη, 
ὅὁσοσὶ πρῶτον μὲν ὁ χλῆσιν ἀνέμενεν, ἀλλὰ τρὶν καλεῖσθαι 
πορῆν τῶν ἡμετέρων ἕνεχα᾽ ἔπειτα δὲ, ἃ τὸ κελευόμενον μόνον, 
ἀλλὰ καὶ ὅ,τι αὐτὸς γνοίη ἄμεινον εἶναι πεπροιγγμένον ἡμῖν, 
σῦτο ἔπραττεν. ὋὍ χότε δ᾽ εἰσεῖν τι δέοι εἰς τὸς συμμάχες, ἃ 
μὲν ἐμὲ ὠετο πρέπειν λέγειν, ἐμοὶ συνεξόλευεν᾽ ἃ δὲ ἐμιὲ αἴσθοιτο 
βολόμενον μὲν εἰδέναι τὸς συμμάχες, αὐτὸν δέ με αἰσχωυνό- 
ἱενον περὶ ἐμοωυτᾷ λέγειν, ταῦτω ὕτως λέγων ὡς ἑαυτᾶ γνώ- 

μὴν ἀπεφαίνετο" ὥςτ᾽ ἔν γε τότοις τί χωλύει αὐτὸν καὶ ἐμ 
ἐμοὶ χρείττονω εἶνωι  ΚΚωὶ ἑωυτῷ μὲν ἀεί φησι πάντα τὰ πα- 
ρόντο; ἀρχεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ φανερός ἐς! σκοπῶν τὶ ἂν προςγενόμε- 
γον ὀνήσειεν᾽ ἐπί τε τοῖς ἐμοῖς κωλοῖς μᾶλλον ἐμῷ ἀγάλλεται 
χαὶ ἥδεται. Πρὸς τοῦτα ὁ Ὕςάστας εἶπε, Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ 
Κῦρε, ἥδομαί γε ταῦτά σε ἐρωτήσας. Τί μάλιςα ; ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος. ὍὉὧ τι χὠγὼ πειράσομαι ταῦτα ποιεῖν" ἕν μόνον, ἔφη, ἀγ- 
νοῶ, πῶς ἂν εἴην δῆλος χαίρων ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀγοιθοῖς" πότερον 
κροτεῖν δεῖ τὼ χεῖρε, ἢ γελῶν, ἢ τί ποιεῖν. Καὶ ὁ ̓ Αρτάξαξος 

Φουα οηιπμην 80. αἰϊαυα 6βί, ααοὰ ὑπαύδια ποῇ ΔΙ ΔΟ ΘΓ, ἢραὰθ οὰπὶ νο- 
Ἰαρίαϊἴο ἔδοογο Π16 δηϊμηδανογίουβ ἢ [ἃ νεγὸ τηϊηϊηιὸ οπιηΐαμη, αἷΐ Ονγὰβ. Θυϊὰ 
ἸΡΊΓΟΥ εβί, ῬῈῚ ἀδοβ ἐπιπιοτέαϊοδ, 4αὰ0 ΟΠ γυβδηϊαβ ἴδ πχονΐ, αἱ 5646 Πποηοῦϑ- 
τιοῦῖ, αυὰπι ΘΡΌ, (ΟἸ]οσαγαίαν ἢ «{)] σάτηπο ἢ ἰηαυ υτβ. ΟἸηηΪΠΟ, 510] 6οἱΐ 
Ἡγβίαβραβυ Εἰ τὰ τὰϊῃὶ συγβ τ ΠΟῚ βασσθηβθΌΪβ, Ὁ ἀποα νϑγὰμῃ εϑΐ ἂυ- 
ἀἴ65 ἡ ᾿πηὸ νεγὸ νοϊυρίαΐοιη σαρίδπι, ᾿Πα 0], 51 πιθ πὰ }]ᾶ Ἰη) αὐ Δα οὶ δοίη. 
Ἠ!ς εἰρὸ ΟΠ γγυγβαηΐαβ ρυϊπηὰμι, αἷΐ, ποθὴ Ἔχρθοίαθαϊ ἄοπος ἃγοθββογοίαγ, βοὰ 
Τογατη Ποβίγασιτη οαυβᾶ ΡΥ ὰδΒ οἰϊατη, αἰιὰτη ἀγοοββογείαν, δάθγαΐ : ἀθίηαθ, ποῃ 
1ᾳ4 βοίυμη ἐαοίεθαΐ, φυοά ἱπηρογατγείυγ ; 56 αὐἱάαυ!α δηϊπηδανογίογοί ᾿ρ086, 
υοά οἤεείαμη πορὶβ σοπάμποογοί, ἀρεϊραΐ. (ιιοί]65 δυίΐίθπι δά βοοῖοβ αἰϊαυϊα 
αἰοοπάσπι ογαΐ, 8 6715 Ἰυἀ]οῖο τη6 ἀΐοθτθ ἀθοθραῖ, ἀθ 115 σοῃβι απὶ ταὶ 
ἀαθαῖ βύυιπὶ; 4ὲθ νογὸ ργϑβθης βοογοί τη6 αυ] ἀθ πὰ 50] ΓΘ 50 005 σαροΓο, 56 
Ῥυάοτα ργρϑαϊγὶ, 400 τηϊη ὰβ ̓086 ἀ6 τη86 ἀϊσθγθη,, θα 5ῖς ργοίεγεαϊ, ψυδ8] 
5ΌΔΓΑ ᾿ἰρ5105 βοεπίθηςτ Θχροπογεί : δίαμθ δἀθὸ 4υϊὰ νεοίαΐ, αι ταϊηὰβ ἴῃ ἢΪ5 
ταὶ τηοῖρβο ροίίογ ἤιογίς ἢ Ῥγωιογθὰ 510] 5ΒΘΙΏΡΘΓ θα, 186 δάδιηΐ, 5 ΗΠ ΠΟΘ ΓΘ 
αἷϊ; ταϊῃὶ νογὸ ργοβρίοθυθ 5θΠΊρο ΘΕ ρΔ4]Δ ΠῚ 6ϑΐ, θοηυ ἀοσθάθγο ροϑϑὶξ 
ΘΙΩΡ ἴι8, αᾳαοά υἱἰΠΠταίοτυ αἀίεγαί : ἀδηίαιε 46 τηδὶβ σομηπιο 5 Ρ]05 ἐἰδοε 168 
ἃς νοϊαρίαί5 [116 σαρὶί, αυὰη) Θρομηοῖ οαρίαπι. Αἀ ες Ηνβίαβραβ, [μδοῖου, 
14 τὴθ πο ἀπιοῖ, ἱπαυϊί, τη ἀδ [ἷ5 16 ἱηίοιτορᾷββθο. Οὐ ἑά ροιἰ58ϊπιύπι ἢ 
αἷς γτυθ. Θυΐρρε αυία οἱ 'ἴρβε δος ἰδσογθ ηϊασ: ὑηὰπὰ τηοθὸ, ἱπαυΐ, 
ἴρπιοτο, αυο δοΐϊοοέ ραοίο οἤήἥοογο ροββίπι, αἱ πηδηἰ βία πη 511 πλ6 τυἷκ οοπ|- 
τηοῦ 5 σαπᾶργο : υἱγὴ πη πιρπῖθι15. πΉ]Πἰ θα πἀοπάυπι, ἂπ τ ἀθηάαμπ), ν6ὶ αὐἱὰ 



ΑΔ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ “9 : 

εἶπεν. Ὀρχεῖσθαι δεῖ τὸ Περσικόν. Ἐπὶ τότοις μὲν δὴ γέ- 
λως ἐγένετο. ᾿ 

Προϊόντος δὲ τὸ συμποσίε, ὁ Κῦρος τὸν Τωξρύαν ἐπήρετο, 
Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωξρύα, νῦν ἂν δοκοίης ἥδιον τῶνδέ τῳ τὴν 
υγατέρα δᾶναι, ἢ ὅτε τὸ πρῶτον ἡμῖν συνεγένο ; Οὐκχᾶν, ἔφη ὁ 
Γωξρύας, κὠγὼ τἀληθῆ λέγω; Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ψεύ- 
δὸς γε ὀδεμία ἐρώτησις δεῖται. Εὖ τοίνυν, ἔφη, Ἰσθι ὅτι νῦν ἂν 
πολὺ ἥδιον. Ἢ χαὶ ἔχοις ἂν, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰπεῖν διότι ; ᾿Ε γωγε. 
Λέγε δή. “Ὅτι τότε μὲν ἑώρων τὸς πόνες καὶ τὸς κινδύνς εὐ- 
θύμως αὐτὸς φέροντας, νῦν δὲ ὁρῶ αὐτὸς "τὼ ὠγωθὼὰ σωφρόνως 
Φέροντως. Δοκεῖ δέ μοι, ὦ Κῦρε, χαλεπώτερον εἶναι εὑρεῖν ἄν- 
δρα τἀγωθὰὼ καλῶς φέροντω ἢ τὼ κακά" τὼ μὲν γὰρ ὕξριν τοῖς 
πολλοῖς, τὼ δὲ σωφροσύνην τοῖς πᾶσιν ἐμποιεῖ. αὶ ὁ Κῦρος 
εἶπεν, Ἤχεσας, ὦ Ὕςάσπα, Γωζρύϑ " τὸ ῥῆμω , Ναὶ μὰ Δ΄, 
ἔφη" κοὶ ἐὼν πολλὼ τοιαῦτά γε λέγῃ; πολὺ μᾶλλόν με τῆς 

ΔρΡΘΠΔυπΊ 511. Εἰ Αὐἰαθασαβ, ϑαϊίαπάσπι Εἰ] οϑὲ, αἱ, πηοσ Ῥεγβῖίοο Εἰ 
δος αυϊάθπῃ σογδα Υἱβὰβ σοηβθαυίι5 δϑί : 

Οὐμη δυΐθπι σοπηροίαι!ο ργοάποθγοίαγ, ἀοῦγγαμι ΟΥὐτιβ ἱπίοσγοραης, ΠὨ]ὲ 
τα πῃ, αοῦτγνα, ἱπαυϊ, πιοάόπο ΓΙ νἱάθαγρ ᾿Ιἰθθης 5 Πογαπι αἰϊοὰϊ {181 
ἀοΐωτιιβ, αυὰπι [ἃ ἰΘ ΠΟΥ 5 410 ρΥΪ πη ΠΟ ]5 σΟΠϑιδί μα 6 ΘΟΠΡΥΘΒΘΊΒ 65 ἢ 
Νυμπὰ οἱ 6ρῸ, 5υδ)]θοῖς αοῦγναβ, νϑγαπὶ ἴσαι ἢ Πα Ῥτοίδοϊὸ, αἷὲ ΟΥτγαβ : 
αυρρα π0}14 ᾿πίουχοσαί!ο ππθηἀδοϊαπι ἀθϑιἀογαῖ, Τίδαηδ σοτίὸ 5οῖαβ, πα ]ῖ, 
ταυτὸ πη6 18π| 1 οητ ὼς ἐς Καοίμγιπι. Ῥοββίβπθ ταΐῃὶ ἀΐσοτθ, αἱ ΟΥτιβ, 
Πυδπιοῦγομι ἢ Ερο νεγὸ ροβϑῖηπι. Ὦϊο ἰριαγ. Ουϊα ΠΟΘ θδηη 605 ἰὰ 6 η}- 
ῬοΟΙΙΒ ἴὰπι ἸΔΌΟΓΘ5, (απ ρϑγίοι]α, ργφοβθητ θα οἱ ἐβ 15 81 Π}15 [ΟἰΘΓασο : ΠῸΠῸ 
οἰ η} ΓῸ5 Βθοη 485 τηοἀογαϊα ἴθυγο νἱήθο. ΑὙΤΌ ΤΟΥ δυΐθπι, Οντα, αἰ ΒΊοΙΠε5 
6586 ΓΟΡΕΓΙΓΟ ΠΟΠΊΪΠΘπῚ αἱ τ βθουη85, αυὰπι αυἱ δάνογβαβ, γθοῖθ ἔδγαί : 
Ὡδηι 11185 ἴῃ Ρ] υβαιθ ᾿πβοϊθητϑηι, μ 85 πιοαθβίϊαπι ἴῃ οπηηΐριι5, Θχοϊίαπί, Εἰ 
Ογγυ5, Αυάὶνϑιΐπο, ᾿ηαυϊί, πος ΟΟθγγε νεγθυμῃ, Η γβίαβρα ἢ Ακαϊυὶ Ρτο- 

᾿ ἐεοϊὸ, αἷξ : ἂς 5] φιΐάϊδοπι 6) υβπιοάϊ ρίαγα ἀἰχογῖς, τηυϊτὸ πι6 τηδρὶβ {Π1ς5 Ῥτο- 

8 Τὰ ἀγαθὰ σωφρόνως, ὅ:5.1 Οτανὶβ δἀτηο- σαν, ἣν Ἑ άνταλος ὅτος. ᾿Αλλὰ γὰο κατα- 
αὰπι βεηΐοπίϊα ἢ ᾳαάτηαιο χυοίἀϊαπα γθ- πέψαι μέγαν ὅλδον ὃκ ἐδυ- Ι 
ΤΆΤΩ 6886 ἀοοεί οχροτϊθηϊϊα. Πα ΠῸμ νάσθη" κόρῳ δ᾽ ἕλεν 
8ὴ6 οδιιδὰ Ηογαίϊιι : ἦλταν ὑπέροπλον, ᾿ 

ΜΙ ϑρηὲ {έγγε πιαρηαηι Τάν οἱ, χα. ς 

Γ 806 ἤογ{ιιγναηι. ΟἸυπιρ. 1. ν. 85, οὲ 56ᾷ, 

110. 3. Οὐδ 27. Ε{Ὶ0. 2. Οά6 3. Ὁ Τὸ ῥῆμα: ΗΙ. 6. τὸν λόγον" πᾶτῃ Ρἴατα 
; χύνατι πιοηιογιῖο γοδιι5 ἔπι, αὐαιιὶα ΑΟὈτΥ88 αἰχογαῖ, Ἐσοάθτα τηοάο νοχ δἄά- 
᾿ϑεγυαγε ἡιθηΐεηι; το, βεοὶς ας δοπῖς δἰ θοίαν 11 ἤλις. ἰϊ. 560. Καὶ αὐτοὶ ὁ συνῆκαν 
«[0 ἱπϑοϊονιῖὶ ἐεημρεγαίαπι τὸ ῥῆμα ὃ, ἕτο. ΟΟὨΐδΥ {πιο. χχ, 20, υδὶ 

8 «--ὐὦ- ; λόγος ΘΧϑίαΐ, ΓΟ 410 ΡῈ]ο ροϑβί ν. 26. ῥῆμα 
Ιοσίταν. ϑ π}ΠἸΐοῦ βαπὸ νεγδιηι ἀρὰ Αὐο- Μυλ8 υὔψιις ἴοτίαηθ Π]ϊϊ5 οοπίϊηροτα : " 

νἱάδτωυϑ 14, αυοά Τδηΐδ]ο οοπεϊεῖβ86 ἱγααϊξ ὌΝ ᾿ κύαμος κι κα γε στο Ῥιίπάαγις; δρυὰ “θτη ἤδθο σδηπηταν: 5.86.Μ γονδ αι βῳ ψιιοι μαδιός αμάϊο} 
"» ᾽ν» ᾿ ὶ ᾿ Η ᾿ -- τ -ς τἱΙδὲ δή τιν᾽ ἄν- τὶ νεγδιώη Ποπαΐα5 ἀξίωμα ἱπέογρΓ ΙΒ ΙΓ 

ὅρα ϑνατὸν ᾽Ολύμπου σκοποὶ ἐτί,ια- ϑοᾷ ΘΧΘΤΉΠΪ8 Ρα 551 ΠῚ ΟὈνα 511ηΐ. 



. 

“ΚΎΡΟΥ ἽΠΑΙΔΕΙΑΣ Η΄. ἀλδ 
υγωτρὸς μνηςῆρα; λήψεται, ἢ ἐὰν ἐκπώματω πολλά μοὶ ἐπὶ- 
δεικνύῃ. Ἢ μὴν, ἔφη ὁ κλνορμο πολλὼ γέ "δ ἐξὶ τοιοῦτο 
συγγεγραμμένω. ὧν ἐγώ σοι ἀὶ φθονήσω, ἢν τὴν ϑυγοατέρω μϑ 
βκβ ΣΑΣ ἀρ φάνη: ἤῳ δὲ ἐχπώματα, ἔφη, ἐπειδὴ ἐκ ἀϑημῆ. 
θαί μοι φαίνῃ, ἐκ οἵδ᾽ εἰ Χρυσάντῳ τότῳ " δώσω, ἐπεὶ καὶ τὴν 
νὐρωε να ἀϑῆδνάσε. Καὶ μὲν δὴ, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ Ὕςάστα, 
χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ παρόντες, ἢν ἐμοὶ λέγητε, ὅταν τὶς ὑμῶν γα- 
μεῖν ἐπιχειρήση, γνώσεσθε ὁποῖός τις κοὠγὼ συνεργὸς ὑμῖν ἔσο- 
μαι. Καὶ ὃ Γωζρύας εἶπεν, Ἢ; δέ τις ἐκδδνω! βόληται ϑυ- 
γατέρα, πρὸς τίνω δεῖ λέγειν ἸΠρὸς ἐμὲ, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, καὶ τᾶ- 
το πάνυ γὼρ, ἔφη, δεινός εἶμι ταύτην τὴν τέχνην. Ποίαν. 
ἔφη ὃ Χρυσάντας. Τὸ γνῶναι ὁποῖος ἂν γάμος ἑκάςῳ συναρ- 
μόσειε. Καὶ ὃ Χρυσάντας ἔφη, Λέγε δὴ πρὸς τῶν ϑεῶν, ποίαν 
σινό μοι γυνωῖκω οἴει συνωρμόσειν χάλλιςα. ἹΠρῶτον μὲν, 
ἔφη, μιχράν" μιχρὸς γὼρ καὶ αὐτὸς εἶ: ἢν δὲ μεγάλην γαμή- 
σειῶς, ἤν ποτε βέλη αὐτὴν ὀρθὴν φιλῆσαι, προτάλλεσθαί σε 
δεήσει ὡς τὼ κυνάριω. Τϑὅτο μὲν δὴ, ἔφη, ὀρθῶς προνοεῖς᾽ καὶ 
γὼρ ἐδ᾽ ὁπωςτιᾶν ὡλτικός εἶμι. "Ἑειτο δ᾽, ἔφη, σιμὴ ἄν σοι 
ἰσχυρῶς συμφέροι. Πρὸς τί δὴ αὖ τῶτο : “Ὅτι, ἔφη, σὺ γρυπὸς 
εἶ πρὸς ὃν τὴν σιμότητα σάφ᾽ ἴσθι ὅτι ἡ γρυπότης ἄριξα προς- 
αρμόσειε. λέγεις σὺ, ἔφη, ὡς καὶ τῷ εὖ δεδειπνηχότι, ὥςπερ 

οὐπὶ Παρϊζαγαβ δϑί, αὐ πὶ 51 τη]ία τη] ροσιΐα οβίθηίοί, Ῥχγοίδοϊὸ, ἱπαυϊέ 
Οοὔτγαβ, ταυϊέα τὶ βαπί Πα} ἀϑπιοαὶ {6 γ15 σοηβισῃαΐα, ατιο5 ΠῚ ΘΡῸ ΠΟῊ ἴῃ-- 
ν άθθο, 51 ΠῚ’. ΠΔ ΠΠΘα ΠῚ} ὈΧΟΥΘΠῚ ἀπ ΧΟ ΙΒ : Ροσαΐα νοχὸ, αἷΐ, ααΐα πλ]Π1 ΠΟΙ 
νἹάοτβ δαἀπηϊπίοτο, παυα 5εῖο ἂη ΟΠγγυβαηΐθ πυϊς ἀθιη, φϑη60 15 βθάθῃ θίϊϑην 
ΕἸ βυστρυϊ, Εἰπ᾿πηνογὸ, αἱ ὕυγυβ, ΗἩ γβίαβρα, οἵ οφοῖουι 41 Ἀαἀ6β}5, 5ὶ 
τη ϊῃὶ γσοπὶ ᾿πἀἸσαν τ 15, ασθδ πο 615 νοβίγ πη ἀχογοπὶ ἀισοῦθ σοηδ ἰζαγ, 48- 
[5 οἵ 'ρ56 νοδὶβ ἐπ δά (αἴαγιβ σὰμ δἀ)υΐοτ, σορποβοοῖβ. ἘΠῚ αοΡργγαβ, Οὐ 
ψεγὸ πα !σαηάαπι οσϊί, ᾿παυϊΐ, 51 415 ΠΠΙατὰ παρίαμη ἄαγα νο]ϊ ἢ Επίατι ΠἸυὰ 
τη] δἰσπίεαΐο, αἰι Ογτυβ, ἤδη μᾶπο γί τηϊγ ἢ οὃ σα} 160. (ὠπατῃ ἢ αἱΐ 
ΟΠ γυβαηΐαβ. (ρποβοθηίϊ, ἐπχμΐέ, αποα οοπ] ρίατα σαϊχιθ σοηρτυαί. Εἴ 
ΟἸγυβαπίαβ, Π]ς εὐρο, ρεὺ ἄθοβ ἐπιηιογίαϊοβ, αἰῖ, συ] αβπηο ἀχόγθπι ταὶ 
ῬυΪο μου πὸ σοηρτυδηΐεπ 6586 Υθ] γουῖ5. Ρυϊπηὰμη, ἰπαυϊΐ, ραγνϑηι : Πᾶπὴ 
εἴ ἔχ ρᾶῦνι 65 : αυδά 51 σγαπάοριῃ ἀπομ5, Δ51:}Ὑ6 [6 Π6 6556 {ϑγὶϊ, οί θ ]οσπὶ 
ΤΠΟΓΘ, δὶ ἑογιὃ γϑοίαπι οβου  υ] ν 6115. [ὰ νοτὸ, ἱπαυϊΐ, γθοϊὸ 805 (6 ργονίαθ- 
τὰν : πδπὰ πὸ (Δ η{}}Ππ αυϊάθηι δα 58] Δ Πα ππῈ ΠᾺ01}15 ϑατὰ, δίηαο, αἷξ, 5βἰπια, 
αὐιηοάὰδπιῃ εἶδὶ δἀσοτμητηοάα ο5βθῖ. Οὐ, ΠΠυἀ ν᾽ Ωυΐα ἰὰ, ἰπαυϊ, πάβαπὶ αὐ- 
ἀποῦτῃ Πα 65: ορ(ἱπηὸ ἰρίτυΓ, σογὸ 5οϊαβ, β' πιὸ Παϑὶ ἰογπηο σΟΠρταοσῖ δα- 
πηςᾷ : ΤᾺπα η15, ἱπηυϊι, θεπὸ σοςπαίο, αἰεπηἀτηοα ὰπι [δ πὶ ΘΡῸ 8171, ἱποου- 

8 Γυναῖκα λαμβάνῃς" Ἐδάοστη Ἰοσαοπς τγροίῶ νυϊραίο {ΠΠ| δῶς αηίοίογαθ. Νάτω Ῥυϊ- 
πὐταγ ἔλιο, χα, 29, 30. ΤηΌ Τὴ ἰΟΟ5 ροΥβοηδιη ροϑίυ]αί ; οἂπλ ΠΟΥ 

Ὁ Δώσω] ἴεὰ ἴδον Βιιαεποὶθ, Το ποῖανίο ἴῃ ροίεϑίαίο Ηγϑίαβρ ροουϊὰ θϑϑβθηΐ ἰβία, 
φυοίογε, (ὐαὐγίεϊνιι δἀϊεντὶ δῷ, φυοά ϑί6- μα ΟΟὔγγο. : οὐὐα8 πφο ἴρ88 νϑουῦδ βιηΐ, 
ῬΏδηο ρίαεοξ,. Ἠουαπι οογίδ τπἰγατηγὶς 

ἂν» « 



[1 

ἀλὰ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. 

χαὶ ἐγὼ νῦν, ἄδειπνος ἂν συνωρμόζοι; , Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὃ Ἰκῦ- 
φος" τῶν μὲν γὰρ μεςῶν γρυπὴ ἡ γαςὴρ γίγνεται; τῶν δὲ ἀδείπ- 
γων, σ'ιμή. Καὶ ὃ Χρυσάντας ἔφη, Ἰθυχρῷ δ᾽ ἂν, πρὸς τῶν 
“εῶν, βασιλεῖ ἔχοις ἂν εἰπεῖν ποία τις συνοίσει, Ἐνταῦθα μὲν 
δὴ ὅ,τε Κῦρος ἐξεγέλασε, χαὶ οἱ ἄλλοι ὁμοίως. Τελώντων δὲ 
ἅμα εἶπεν ὃ Ὕςάσπας, Πολύ γε, ἔφη, μάλιςω τότϑ σε, ὦ 
Κῦρε, ζηλῶ ἐν τῇ βασιλείῳ. Τίνος : ἔφη ὃ Κῦρος. Ὅτι δύνα- 
σαι χαωὶ ψυχρὸς ὧν γέλωτο, Ὡαρέχειν. Καὶ ὁ ἸΚῦρος εἶπεν, 
"Ἔπειτα ἐκ ἂν πιρίωιό γε παμπόλλϑ ὥςτε σοι τοῦτα εἰρῆσθαι, 
καὶ ἀπαγγελθῆνωι παρ᾽ ἣ εὐδοχιμεῖν βάλει, ὅτι ἀςξεῖος εἶ, Καὶ 
ταῦτα μὲν δὴ ὅτω διεσχώπτετο. 

Μετσὼ δὲ ταῦτω Τιγράνῃ μὲν ἐξήνεγχε γυνωικεῖον κόσμον, καὶ 
ἐκέλευσε τῇ γυναικὶ ὄϑναι, ὅτι ἀνδρείως συνεςρατεύετο τῷ ἀνδρί. 
᾿Αρταξάξῳ δὲ χρυσᾶν ἔχπωμοα" τῷ δὲ “ρχανίῳ ἵππον χαὶ ἄλ- 
λα πολλὰ χαὶ χαλὼ ἐδωρήσατο. Σοὶ δὲ, ἔφη, ὦ Γωξρύα, 
δώσω ἄνδρω τῇ “υγατρί. Οὐχᾶν ἐμὲ, ἔφη ὁ Ὕςάσπας, δώ- 
σεις, ἵνα καὶ τὼ συγγράμμοτωα λάξω. Ἢ καὶ ἔς! σοι, ἔφη ὃ 
Κῦρος, ἐσίω ἀξία τῶν τῆς παιδός Νὴ ΔΙ᾽, ἔφη, πολλαπλα- 
σίων μὲν ἂν χρημάτων. Καὶ πᾶ, ἔφη ὃ Κῦρος, ἕξι σοι αὕτη ἣ 
ἐσίω:, Ἐνταῦθα, ἔφη, ὅποπερ χαὶ σὺ κάθησαι, Φίλος ὧν ἐμοί. 
᾿Αρκεῖ μοι, ἔφη ὁ Τωξρύας" χωὶ εὐθὺς ἐχτείνως τὴν δεξιὼν, Δί- 

παΐδηη ἴογε σοησταθηΐθηῃ ἢ Τέὰ ργοίεοϊὸ, αἱ νγυβ ; πᾶπὶ δογιηι, ααἱ οἰ θηὶ 
βυηΐ, νϑηΐρυ δά ηςι5 οί : ἰπΠσΟθῃδίογιΠ,, βίπιαβ, ΕΠ ΟΠ γγυβαηΐαβ, Ῥοβϑίβπε, 
ΟὔδροΓο ἴο, ἰηαυϊῖ, ἀἴσοτγθ, οὐ] υβηηοαϊ αχοῦ τορὶ ἔτιρίάο σοπηποάᾶ ἔογεί. Ηὶς 
τσαπι οἱ Ουτὰβ δα] αἰ, οἱ 4111 ᾿ἀθπι. Ουΐϊθυβ βἰπμιὶ τἰἀθπεθυβ, Η γβίδϑ ρας 
αἰχιῖ, Εχαϊάθηι ἴθ, Ονγθ, τηυ!ὸ τηαχὶ πιὸ [ο]σθτα οὉ ἤοο ἴῃ ἐϑέο ΓΘΡΉΟ ἕμο 
ἄἶοο. Θυϊὰ ΠΠπιὰ οπὶΡ αἷἱὲ ὕγγὰβ. Θαοά εὰπι ἔτὶρἀι:5 515) ΗΒ ΠῚ ΠΠΟν ΓΟ 
Ῥοββὶβ. Επ ὄγτγιβ, Τι νεγὸ ποὴ τηᾶρῃο Τρ  ΠΠθ 65, πα }Ὲ, αὐ Πέρα δ05 ἐθ 
αἰοία οββθηΐ, αἴαιιθ αἱ 111 γϑηιπεϊαγθίυγ, ἀρ αυδπὶ ΘΧ ΒΕ ΠΊΑΥῚ (6 ν 6 }15, αιοά 
515 ἀΓθαπιβ ἢ Εἰ ἢφος τὰ αυϊάθην αἰῖτο οἰϊγόααθ βοία θΘΏ ΕΓ Βοοπηπηδῖα. 
ϑοσυπα πηι πος Ουτὰβ τη άπηι τη] ]Θγθι ᾿ΤΊρταηὶ ργοίυ τ, ααθπὶ οἱ 

ὨΧΟΥῚ ἀαγοῖ, ργϑθοθρὶϊ ; αυδα δὰ νἱν!] δηϊπιο τα 1886. τα ΘΟΠ.65 ἔα ϊββεί. 
᾿Ασίαθαζο ροσυΐαπι αὐγουπη, ΕἸ γγοδηΐ Θασμτη, οἰπὶ 8118. τυ 8. δο ΡΟ οΥῚς 
γΘθιι5, ἀοπανὶ.. ΤΊΡΙ νογὸ, αὐοθτνα, ἱπαυϊῖ, νἱγαπι ἀἀθ0, οἱ ΠΙ απ ΘΟ] 65. 
Με ἰρίίυν ἀδθῖβ, αἱ Ἡ γβίαβραβ, υἱ διΐδιν ᾿ὰ αοὔγψα 5οτὶρία σοηβθαιδγ, 
Νάχα ἰδ] συπῖ, ἰπααῖ Ογγιιβ, ἑδουϊίαίο5, αιι86 βἰπί Ῥα δ ]ε5 ἑογί 8 αἀἰρηθ ἢ 
διέ ργοίδοιὸ, αἰΐ, οἵ πυυϊὸ αυϊάθμι τπαἰοσῖθυβ ορίθυ5. ἘΠῚ υθϊπδηι, παῖ 

 Ογχιδ, μα5 Παθθ5 δου] ταΐεβ ὶ Ηὶς, αἷξ, ὉΒῚ ἐπ σοηβοαῖβεὶ, αυὶ τὶ διμηϊ 8 65, 
Ἰά υετὸ βυϊποῖς πη ῃὶ, βυ] θεῖς ΘοΌγγαθ : βἰαϊπαιθ ρογγθοίᾷ ἀθχίγᾷ, θὰ. 

ἃ Ἔπειτα) Ηδῃο ἰροϊοηθηι Οανιογαγὶὶ δὲ ἰδ πε θι5 ϑέθρμαμπο οἱ Τωθποϊανίο, Πἴθὲης 
(ανδυϊεϊϊὲ οχϊθοηξ Θχοιηρίατῖα, πθοῆοι ΜΒ. Δ ]ΟΧὰΒ βατα. Ὑὔρὸ. ἐπεὶ ὀκ, ἃς. 
ΒοΙ]. ἴῃ τηλγαῖίπο : δάγ οὐ αὔρδ πδαρῃ- 



πυς 

π᾿ 

Πς ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙ͂ΑΣ Β΄. ἀλδ 
δον, ἔφη, ὦ Κῦρε: δέχομαι γάρ. Καὶ ὁ Κῦρος λαξὼν τὴν 
τῇ Ὕνςασπε δεξιὰν, ἔδωχε τῷ Γωζρύῳ" ὁ δὲ ἐδέξατο. Ἔκ δὲ 
τότο πολλὰ χαὶ χωλὼ ἔδωχς δῶρω τῷ Ὕτςαάσπῳ, ὅπως τῇ ποιδὲ 

Ὶ πέμψειε: Χρυσάνταν δ᾽ ἐφίλησε προςωγαγόμενος. Καὶ ὁ 
ο΄ ἾΑρτάξαζξος εἶπε, Μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐχ͵ ὁμοία γε χρυσᾶ 

ἐμοί τε σωμο, δέδωχας χωὶ Χρυσάντῳ τὸ δῶρον. ᾿Αλλὼ 
καὶ σοὶ, ἔφη, δώσω. ᾿ἘΕπήρετο ἐκεῖνος, Τότε. Ἐλὶς τριωκοςὸν, 
ἔφη, ἔτος. "Ὥς ἀναμενᾶντος, ἔφη, καὶ ἐκ ἀποθανομένθ, ὅτω 
παρασχευάζε. Καὶ τότε μὲν δὴ ὅτως ἔληξεν ἡ σκηνή" ἐξανι- 
ςωμένων δ᾽ αὐτῶν ἐξανέςη χαὶ ὁ Κῦρος, καὶ ξυμπρὄπεμψεν αὐ- 
τὸς ἐπὶ τὸς ϑύρας. οῇ ἐν 

Τῇ δ᾽ ὑςεραΐίᾳ τὸς ἐθελθσίος συμμάχος γενομένος ἀπέπεμι.- 
πεν οἴχαδε ἑχάςες, πλὴν ὅσοι αὐτῶν οἰκεῖν ἐξόλοντο παρ᾽ αὐτῷ" 
τότοις δὲ χώραν χωὶ οἴχος ἔδωχε, χαὶ νῦν ἔτι ἔχδσιν οἱ τῶν ὃ χα- 
τωμεινάντων τότων τότε ἀπόγονοι" πλεῖςζοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων καὶ 
Ὕρχανίων᾽ τοῖς δ᾽ ἀπιᾶσι δωρησάμενος πολλὼ ῶὸὶ ἀμέμπτες 
ποιησάμενος ἃ ἄρχοντας ἢ ςρατιώτως, ἀπεπέμψατο. Ἔκ τό- 
τὸ δὴ διέδωχε χωὶ τοῖς περὶ αὑτὸν ςρωτιώτωις τὼ χρήματα ὅσω 
ἐκ Σάρδεων ἔλαξε: ἃ τοῖς μὲν μυριάρχροις ἃ τοῖς περὶ αὑτὸν 
ὑχηρέτωις ἐξωίρετα, ἐδίδο πρὸς τὴν ἀξίων ἑκάςῳ, τὼ δ᾽ ἄλλα 

ΟΥγτγο, αἷΐ : πᾶπὶ δοοῖρίο. Εἰ ργθῆθηβαμι Οὐτὰβ Η γβίαβρϑε ἀθχίναμῃῃ ΟΟΡΥΥ 8 
ἀφάϊϊ ; οἱ 15 ἀσεθρι. Μουϊία ἀθίπάθ οἵ οἱθραηία ἀδάϊ Ἡγδίαβρο πηυποῖᾶ, 
αὰδ5 Ρυ6}1ς6 ταἰτίογεῖ : ΟΠγγβαηΐαιη νογὸ δαἀπιοίθμῃ 5101 οβουϊϑίιβ οϑῖ. ἘΠ 
Ατίαθαζυβ, Ρτοίδοϊὸ, νυτγθ, ᾿πααϊῖ, ΠΟ οχ δοάθηη Ὁ τῊΪΠ ΡοσυΪ απ," οἱ 
ΟΠ γϑϑηΐϑ πησηὰβ ἦος ἀεαϊδί!. ΑἹ Θηπι, αἱ γγιιδ, οἰϊατη {101 ἀδία γα 5... 
Θυδηάο ἢ αυφογεθαὶ 116. Αἃ δηπυτῃ, ἱπα 1], {Ἰροβδιπηαη. Τὰ νογὸ 510 
6 ραζαῖο, αἷξ “γίαθακιιδ, αὐδ5ὶ ἐϊ]μα ἴρβο ἐθηῖριιδ οχρθοίΐαίαυιβ. 51π|,) 60 
τηοσίθπ ργϊὰβ οὐ αγυ5Β. Εἰ ποὺ σα] 46 πὴ πιοῦο ἐπμ {{Π| σοπίυούπαϊαπι σοη- 
γἱνίο ΠΠῚ5 εδί ᾿ΠρΟβὶ τι: οὐ πὶ ἀπο τὰ 'ρ51 βυγσογοηΐ, οἰϊαπὶ ΟΥ̓ΤΙΙ5 Βυγγοχῖξ, 
οἱ 605 84 [ὉΓ65 ᾿ι56116 ὈΓΟΞΘΟΑ.ΕΙ5 δῖ, 

Ῥοπιγἀϊὸ βοοῖοβ, 4υἱ ὁροῃίο 56 σοῃ) ηχογαῃΐ, βιῃρι] 05. ἀοιπιηη γι, 51, 
ΘΧΟΘΡΙΪΒ 115, αἱ ἀρὰ ἰρϑιπὶ παῦθγα ἀπλ]ο1}1ὰ ν  ]θηΐ : [115 ἀρτοβ οἱ δθ65 
ἀραϊξ, 4ινὰ5 δἴατη παης ροβίοσὶ θοῦυπΊ, 4] απο Γαπταηβόγο, ροβδιάθηΐ ; βυηΐ 
ἀυΐθηη ὈἱγΙη1 οχ ΜοαΪ5 οἱ. Η γγσαη 5 : οὔτ αἰβοθα σης θυ5 πιὰ ἀοηᾷβδοῖ, 
οἱ ρεγίδοϊββοί υἱ ΠΙ1Π1] 111}, 5ῖν ρυφοίδοι! οβϑθηΐ βῖνθ τη ]1165, αιιογογθηίι, 86 
605 Αἰπηϊδι, οίπαο μ} 110118. δα πὰ 5ι115 ρθουηϊα5, 4 ϑοπῃ16 ΟΧ ϑαγαῖθι5 
σορογαί, αἰβίγ θυ : ας ἀδοθηλ αἰϊάθπι ταὶ] ἰττὰ ῥσείθοι 5 οἱ. τ ἱηἰϑίγ]β. 5015 
οχίπηῖα φμσάαπι Ῥτὸ ἀἰσηϊίαΐο οαὐάπααο Ἰατριοθαίαν, σφοῖογα λΐπο ἡμάᾶῖε αἰνϊάο- 

ἃ Ὡς ἀναμενοῦντος, ὅ.6.} 1 ΘΌΠΟΙΔΥΒ 510 Ὁ Καταμεινάντων τότων] Ὗαἰανγιοϊϊ ΘΧΟΤΗ- 
ἰδία γνοσεξ: “Τὰ νεγὸ 5816 ἴ6 ραγοίο, αἷΐὟσ  ρἰδὺ Ῥγοποησὴ ἤθο πο Παρθοῖ: οἱ Ὠΐῃο 
ἢῃ9 , ὅζο. ϑ8.0ἀ τεοίδ τησηυϊί Ῥογίι5 αυϊάσχῃ, ΔΌ54 16. Ὁ}10 56 5ῦ5 ἀδίν θυΐο, 
Ἰος αζὰ Ῥοϊ[ἃ5 {(Ὑθυθηάυγλ 6586: 20 6586 μοίορῇ. 
αυοά 6, 4.8: τηοδὸ ᾿γΟΟΘΕΞΟΥγΔηξ, γουρα 
56115 ἀρτηοηϑίγδηζ, 



- 

ἀΔδθ ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

διένειμε" αὶ τὸ μέρος ἑχάξῳ δὸς τῶν μυριάρχων, ἐπέτρεψεν αὐὖ- 
“ , “ Ἁ Ἶ 

τοῖς διανέμειν ὥςπερ αὐτὸς ἐχείνοις διένειμεν. Ἔδίδοσαν δὲ τὰ 
μὲν ἄλλα χρήματα, ἄρχων ἄρχοντας τὸς ὑφ᾽ ἑαυτῷ δοχιμά- 
ζων: τὼ δὲ τελευταῖα οἱ ἑξάδωρχοι, τὸς ὑφ᾽ ἑωυτοῖς ἰδιώτας 
δοχιμάσωντες, πρὸς τὴν ἀξίων ἑχάςῳ ἐδίδοσαν: χαὶ ὅτω πάντες 

δ 2 Ἁ , ΄ 3 Ἁ 9 λᾳ,, , εἰλήφεσαν τὸ δίχωιον μέρος. ᾿Ἐπειδὴ δὲ εἰλήφεσαν τὼ τότε 
δοθέντα, οἱ μέν τινες ἔλεγον περὶ τὸ Κύρο τοιάδε, "Ἢ πϑ αὐτός 
γε πολλὰ ἔχει, " ὅπ γε ἃ ἡμῶν ἑχάξῳ τοσαῦτα δέδωχεν. Οἱ 
δέ τινες αὐτῶν ἔλεγον, Ποῖα πολλὼ ἔχει; ὃχ, ὁ Κύρε τρόπος 
τοιδτος ἢ οἷος χρηματίζεσθαι, ἀλλὼ διδὸς μᾶλλον ἢ χτώμενος 
ἥδεται... Αἰσθαωνόμιενος δὲ ὁ Κῦρος τότος τὸς λόγος χοὶ τὰς 
δόξας τὰς περὶ αὑτϑ, συνέλεξε τὸς Φίλος τε χαὶ τὸς ἐπιχωιρίος 
ἅπωντας, καὶ ἔλεξεν ὧδε: ' 

“ἾΑνδρες Φίλοι, ἑώραχκω μὲν ἤδη ἀνθρώπες, οἱ βόλονται δο- 
“ χεῖν πλείω κεκτῆσθαι ἢ ἔχεσιν, ἐλευθεριώτεροι ἂν οἰόμιενο: 
ὅτῳ φαίνεσθαι" ἐμοὶ δὲ δοχῦσιν, ἔφη, ὅτοι τὔμπαλιν ὃ βέ- 
“ἐλουσῶν ἐφέλχεσθαι τὸν γὼρ πολλὼ δοχδντω ἔχειν, μὴ κατ᾽ 
Ἐς ἌΣ 3. ΄ ᾽ - Χ , 9 ΄ 

ἀξίαν τῆς ἐσίας φαίνεσθαι! ὠφελθντα τὸς Φίλες, ἀνελευθερίαν 
{({ ἡ) - Ῥ ΨΥ ᾿ἕὦν. τὰ , Ἷ ἔμοιγε δοχεῖ περιάπτειν. ἙΙΪσὶ δ᾽ αὖ, ἔφη, οἱ λεληθένωι βά- 

ραΐ: οἱ ἀδίᾷ ρατίο σογέα οὐϊηια ἀθοθτ μ  ]ὰτὰ ργϑοίθοίϊο, ἀθιπδηάδν 1 115 συγ ἃ πὰ 
αἴϊὲδ ἀϊδιγ θαΘηἀϊ, φαρηηδὐἀτηοάπι 11}15 αἰβισθαἶδβοί. Αο ρϑουηΐθ αυϊάθηι 
οδοίθγϑθ δὶς αἰβι τ θαΐο βαηΐ, αἱ ργεοίδοίαβ ααΐδαμδ ἰῃ ργϑοΐδοΐϊοβ ἐπ ουίογες, 
5101 ραγθηΐθβ, βαρ ογαηο ἱπαυγογοῖ : 56Χ ᾿ΐθηη ὨΔΠ ΠΕ θι15 ̓ Γοοίδο!, σγρα Ιῖξ 
ααϊθιβ ργθογαῃΐ ΤΠ 5 ΘΧΡΙ ΟΥΑΙ 15, ρθοιηΐαβ Εἰ Ππγὰ5 οὐ] 16. ῬΓῸ πηθτϊῖο 
ἀφάογαηΐ : αἴαπθ μος πηοάο [ιι5ἴαπη τΠΙ  Οϑὶ ῬΟΥΓΠΟΠΘΓῚ σΟΏΒΘΟΙΙ βυηΐ, Αο- 
σορτ5 δυϊθηι ρϑοιμηϊὲὶδ ᾿ϊδοθ ἑπης ἀἰβΈ ΓΙ 115, ἀἰ’ααὶ 46 Οὀυὐυγὸ δἰθθαηΐ, ἴρβα 
λα} σογίδ ροββιἀδί, οἂηιν ἰάτὰ πη] οὐΐαὰθ ἠοβίγίιηι ἀθαάθγι. ΑἸ αἰσο- 
θδηΐ, ιις δαπί ἐΐία ναυ]ία ας ροβϑιαθῖ ἢ ποὴ 6ὸ ϑεὶ ἱπσϑηΐο Οὐγαβ, υἱ με- 
ΟμηΪᾺ5 ν ΘΠ] ΘΟΠΒΙΓΙΘΓΘ ; 566 τηϑ]ογθιῃ νοϊρίαίοπι ἀδηέο αὰτῃ δοοϊρίθπάο 
Ῥϑγορὶι. Ηδοβ βευπηοηθβ βοηνηπίηιαιθ ἀθ 56 βδηϊθηίζιαβ οὐπιὶ ΟΥτιβ δηϊπιδί- 
νοΥ Ἰββθί, σον οοδι 5 δι Ϊο 5 οἱ οπαηἶθιι {Π|5. α105 ᾿ξ γΓαββοῖ ΔΓ ΘΒ ΓΙ, ἴῃ ἤδης 
βείθητίαην ᾿οαιιία5 θβί : 

“ἐ γιαϊ οηυϊάθηι ποηῃηι ]οβ, ἀγηϊοῖ, αἱ οχἰβεϊπηασὶ νϑιἰθηὶ ρἰασα ροββιάθγο, 
“ ᾳυὰηχ παθεγθηΐ γοΐρβα ; αὐδὰ πος τηρά0 [αϊαγιιπι Ἀγ γαγθηίαν, αἴ πη ΡῚ5 
“ ΠΙθ γα θα ν]θγθηΐαγ : νϑγὰπι 1] ν γρθγα τη ὶῃὶ νἹΠθηζα 'ῃ Ῥαγίο πὶ ἰπβεταίΐο 
“500 ΘΟΠΙΓΑΓΙΔ ΠῚ : ΠΔΠ Θιιπ}, ααἱ πιὰ Ροββι ἀθῦΘ ογθάδίῃγ, ΠῸΠ ῬΓῸ ΓΑΙΟΠΘ 
“ἐ Τἀσυμϊξαΐιπι ἀτηϊς 5 ραϊδπι οοϊηιηοάατγο, τα σϑγὸ τϊῃὶ ποίδπῃ {{ΠΠ ΘΓ ἰδ 15 δὲ 
“ΡΥ πιογο νἱάθίαν. , Βυγϑὺβ 4}}1 απδηίατη Ῥ βϑι ἀθδηΐ, σεδίθγοβ ᾿σΤΟΓΑΓΟ 

ἃ Ὅπου] Εδάθπι οϑί, γοουϊα Πυ}ιι5 υἱβ 2 πᾶσά οὐποίδηξον γθοθρὶ. οἷος ΘὨΪπὶ Γδ5- 
Ῥεΐ. ἴϊ. 11. υοά Δηΐθ. ἢο5 οὈβογνανὶ ΟἹ. ρομᾶρί {Π] τοιῶτος, Βῖν6 ΕΧΡΥ6550, (ἢ ἴῃ ἢος 
Βιαοϊισαίζι5. Ἰος0) βῖν βιθαϊαϊίο αὐ ἀπομν. β΄. 588 ποι: 
Ὁ Οἵος] Τὰ (αὐντεϊὶὶ οἱ (αἸπεγαγὶὶ Θχθῖα- ἃ γὰρ ἣν οἷος ἀπὸ παντὸς κερδαίνειν, «ΔηΓεἴμ 

Ῥίανῖδ : φυδπλ Ἰδοϊϊοποιη γυἰσαΐαρ 111 ὅλως Ἰοαὶξ ὡς. ᾿ 
ληϊθροῃοπάδτη σοηβυὶ, ΘΓΘΡ ΔΉ. δὲ ἴθ 56 



γ᾿ 

“ 

ΚΥΡΟῪ ΠΑΙΔΕΙΪΑΣ Η΄. ἌΠΟ 
“πε χρ,σαι ὅσα ἂν ἔχωσι πονηροὶ ὃν χαὶ ὅτοι τοῖς φίλοις ἔμοιγε 
“ς δοχᾶδιν εἶναι διὰ γὼρ τὸ μὴ εἰδένωι τὼ ὄντα, ποχλάκις δεό- 
“ μενοὶ ἐκ ἐπαγγέλλϑσοιν οἱ Φίλοι τοῖς ἑταίροις, ἀλλ᾽ ἀπατῶν- 
ἔται, ᾿Απλοςάτϑο δέ μοι, ἔφη, δοκεῖ εἶναι τὸ τὴν δύναμιν Φᾷ- 
“ γερῶν. ποιήσαντα, ἐκ ταύτης ἀγωνίζεσθαι περὶ καλοχῳᾳγᾶ- 
«ς Δὲ .- 5 3 ας γι, “ ᾿ ρ, ὍΔ , θίας. Κγὼ ὧν, ἔφη, βόλομαι ὑμῖν, ὅσω. μὲν οἷόν τ᾽ ἐσὶν 
“ς ἰδεῖν τῶν ἐμοὶ ὄντων, δεῖξαι" ὅσω δὲ μὴ οἷόν τε ἰδεῖν, διηγή- ὦ 
“ἐσαδθοαι." Ταῦτα εἰπὼν, τὼ μὲν ἐδείκνυε ποχλά τε ἃ χαλὰ χτή- 
ματα" τὼ δὲ κείμενα, ὡς μὴ ῥάδια εἶνωι ἰδεῖν. διηγεῖτο" τέλος 

“ἱ 

δὲ εἶτεν ὧδε, “Ταῦτα, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἅπαντα δεῖ ὑμᾶς: ἐδὲν 
τ μᾶλλον ἐμὰ ἡγεῖσθαι ἢ ἃ ὑμέτερα ἐγὼ γῶρ, ἔφη, ταῦξξῃ, 
“ ἀθροίδω ὅθ᾽ ὅπως αὐτὸς καταδαπανήσω, θ᾽ ὅπως αὐτὸς χὰ- 
“φατρίψω (ὁ γὰρ ἂν δυναίμην) ἀλλ᾽ ὅπως ἔχω τῷ τε ἀεὶ 
“ὑμῶν καλόν τί ποιῶντι διδόναι, ἃ ὅπως ἤν τις ὑμῶν τινὸς ἐν- 
“ δεῖσθαι. νομίσῃ, πἰρὸς ἐμὲ ἐλθὼν λάξη ὃ ἂν ἐνδεὴς δυγχάνῃ 
“ ἄν." Καὶ ταῦτα μὲν ὅτως ἐλέχθη. ᾿ ἮΝ 

Ἡνίκα δὲ ἤδη αὐτῷ ἐδόχει χωλῶς ἔχειν τὸ ἐν Βαξυλῶνε 
ὡς αὶ ἀποδημεῖν, συνεσχευάζετο τὴν εἰς Πέρσας πορείαν, χαὶ 
τοῖς ἄλλοις παρήγγειλεν ἐπεὶ δὲ ἐνόμισεν ἱχωνὼ ἔχειν ὧν 
ὠετο δεήσεσθαι, ὅτω δὴ ἀνεζεύγνυε. Διηγησόμεθα δὲ χὰ: 
ταῦτα, ὡς πολὺς ςόλος ὧν, εὐτάχτως μὲν χατεσχευάξε- 
το, χαὶ πάλιν ἀνεσχευάζετο, χατεχωρίξζετο δὲ τοχὺ ὅπ 

“ἐ νοΐϊυηϊ :. συ εἴ ᾿ρ51 πὰῖῃϊ βϑαπηδ νἱάἀδηΐουνῦ τα] 8 46 τη 115 πηθγοσὶ : ἤᾶτὰ αυΐα 
“’ λουϊίαῖο5 Ἑογαπι Ἰσπουδηϊαγ,. 8θ6 0 ΔΠΉΟΙ Θρθηΐθβ5 ΒΟ Δ ΠΡα5 αυϊά 5}0ὲ Ὀρὰβ 
“( 51} ποη βρη! ῇςαηΐ, 564. ἀδοϊριπηῖαγ. [ἃ πΉΝὶ β᾽ πὰρ} οἰ ββίτηὶ ν᾽ ἀδία λοηνῖ- 
“ἐ γἵβ 6556, αἱ οβίβη515 [δου τα 05 διεὖϑ, ργῸ Θαγαην ταίϊοηρ Βϑηϊρηϊαί5 ἰδ" 
“ ἀθῆη 5101] ράγαγε σοπΐθπάαί. (Φιιαιηοῦγθιη δὲ 'ρ86. νοδὶβ πηοηβίγαγο νοΐο, 
“ υδβουπηθα δου !ταίθ5 τπθᾶ5 νἱάθγο ᾿ϊτοῖ ; οἱ 405 ν᾽ άθυθ πο ᾿ἰσθί, δᾶ 
“ἐ ογάϊοηθ νΟὈΪ5 ὀχροηδπ).") τς Ἰοηυαίιι, 8115 αυνάθιη ορδ8, εἴ τη 5 
δὲ Ρυϊοῖγας, εἰς σοτηπηιοπβίταϊναί ; 4}1ἃ5 νϑγὸ 810 ροβίίαβ, ἕξ ἐαει ὃ φοηβρίοϊ 
ΠῸΠ Ροββθηΐ, φοϊαμηθιηογαθαΐ : (ἀπἀέπηςμιθ Εἰχ]ῖ, “ δος οπηηΐα νο5 μι 110 
“ἐ χῃὰρ]5 τηθὰ αὐἂπι νοβίγα ἀπσεγὸ σοηνο]ξ : πᾶπὶ θαυ! θὰ οἰ ἶρο, πο υΣ 
ἐε ἴρ56 δρϑιιπιαπι, πθο τ ᾿ρΡ86 σοπίθγαμη ; (ποι ἃ πηδ' αὐϊάοτη ἤοιὶ ποῖ Ρ05- 
“ξ 561) 586 μαγίπι υἱἵ παθεαπι, αυοὰ Αἰ ουϊ νρβίγιι πη πον }5 Το ρο 6 ργϑοὶα- 
“ἐτύυπι αἰασσα αοϊπυ5. δαἀθηίὶ ἰαγρίαγ, ᾿αΥ ΠῚ οἱ 51] 418 νοβίγίπ) Θρογα 856 
“ αἰϊασᾶ τὰ ἀγοἰτγοίαγ, αα πιὸ νϑηϊαΐ, οἱ αυϊἀηυϊ ἰοσιὸ ἀοβίάογαϊ, δοοϊρίαί."; 
ἢ ς ἴῃ ππης τποάμηι ἀϊοία Πιογιηΐ. 

Οὐπι δὐυΐδτα γο5 τὰ Βα ν]οηΘ σοηδίϊ [5 ΘΧ᾿βιμηαγοί, αὐ δ(Ἰπὰ ἰη66 ἀθ6556 
Ῥοββδί, δ ἴῃ Ῥογβίαπι ραγαθαΐ, ς:ριογίβαιο ἑσόηι Κασίοπάμηι ἀδπαυηίϊιαθαί : 
ἃ0 βοβίαμιαπι 5415. Θογάχη Πα 6 γ6 56 ρυϊαγοί, αὐδθιι5 Οριι5 5101 ἔτ οχ δε πη8- 
ναΐῖ, Βαδηίοπε ταονῖ. Νοβ αὐΐοι οἱ ᾿δοο Ομ ΘΙ ΠΟΥ αΓῚ βιιηλιβ, αυὴπα 
5οἱ σοί, πυταθγοβυβ οἂπι 6586. θχϑγοῖίιι5, οὐ ηαϊὸ τὰ πὶ ἀοροδίξι8 ἐπιρεαίπεοτι- 
115 σαϑίγα ΤηΡΙΔΥΡΕΠΤ, [ΠΠῈ ὑαϑῖς γηγϑῖιηι οσοἰ ρος σαδῖτα τηονοζοῖ, οἰ Υ Π6ΥΟ 8 
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ἀλδ ΞΕΝΟΦΩΝΤΌΣ 

“δέοιτο. “Ὅτε γὼρ ἂν ςρατοπεδεύηται βασιλεὺς, σχηνὼς μὲν 
δὴ ἔχοντες πάντες οἱ ἀμφὶ βασιλέα ςρατεύονται ἃ ϑέρος αὶ 
χειμῶνος. Ἐϊθὺς δὲ τῦτο ἐνόμιζε Κῦρος, πρὸς ἕω βλέτεσαν 
ἵσασθαι τὴν σχηνήν᾽ ἔπειτω ἔτωξε πρῶτον μὲν πόσον δεῖ ἀπο- 
λιπόντας σκηνῶν τὸς δορυφόρος τῆς βασιλικῆς σκηνῆς" ἔπειτα 
σιτοποιοῖς μὲν χώρων ἀπέδειξε τὴν δεξιῶν, ὀψοποιοῖς δὲ τὴν 
ὠριςερὼν, ἵπποις δὲ τὴν δεξιῶν, ὑποζυγίοις δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν 
ἀριστεράν" καὶ τἄλλα δὲ διετέταχτο, ὥςτε εἰδέναι ἕχαςον τὴν ἑαυ- 
τῷ χώραν χαὶ μέτρῳ χαὶ τόπῳ. “Ὅταν δὲ ἀνωσχευάξζωνται, 
συντίθησι μὲν ἕχαςος σχεύη οἷςπερ τέταχται χρῆσθωι, ἀνατί- 
θεντωι δ᾽ αὖ ἄλλοι ἐπὶ τὰ ὑποζύγια" ὥςθ᾽ ἅμα μὲν πάντες 
ἔρχοντω! οἱ σχευωγωγοὶ " ἐπὶ τὸ τεταγμένα ἄγειν, ἅμα δὲ 
άντες ἀνατιθέασιν ἐπὶ τὼ ἑαυτῶ ἕχαςος. Οὕτω δὴ ὁ αὖ- 
σὸς χρόνος ἀρχεῖ μιᾷ τε σκηνῇ χαὶ πάσαις ἀνηρῆσθωι. Ὥς- 
αύτως ὅτως ἔχει καὶ περὶ "ἡ χατωσχευῆς. Καὶ περὶ τῷ πτεποιῆσ- 
θαι δὲ τὼ ἐπιτήδεια στάντα ἐν καιρῷ, ὡςαύτως διωτέταχται ἑχά- 
ξοις τῷ ποιητέα" καὶ διὸ τῦτο ὁ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ ἑνί τε μέρει 
καὶ πᾶσι πεποιῆσθαι. “Ὡςπερ δὲ οἱ περὶ τὼ ἐπιτήδεια ϑερά- 
ποντες χώρων εἶχον τὴν προςήχσαν ἕχαςοι, ὅτω καὶ οἱ ὁπλο- 
Φόροι αὐτῷ ἐν τῇ ςρατοπεδεύσει χώρων τε εἶχον τὴν τῇ ὁπλίσει 

56 40 οροτίογοι ἰΙοοο ἀἰβροπογοί. Νδηι ὈΡ᾿οιιη6 116 οαϑίγᾶ τὸχ παθεί, ἐδὲ αυΐ- 
ἄἀδθπὶ οὔμηθ5 αἱ οἶγοα ΓΟρΡΘΙῚ 6586 50[6Πΐ, ΘηΓΟΓ 5. 5101 σΟΙ ]οσδ15 ἴδ πὶ φαϑίαϊθ 
αυὰπι Ὠγδηηθ τη] ηϊ. δέαίτα δυιΐθην νγὰβ μου ἰηβεζαϊ, τοπίογι απ πϑηῖρε 
1ιὰ ἢρὶ υἱ οΥἰθηΐοιη βρθοίαγεί : ἀδἰπάθ ρυϊπιὰπι απαηίο ἰηέογνα!ϊο ἃ τἀ θογπἃ- 
οαἶο γαρίο ἀθθ556 βαιθ! Ἰτατὰ ἱδηίογια ἀθθογθηΐ, σοπβίζαϊ : τὰπὶ ἰοσιμη ἀθχ- 
{ΓῸ ΠῚ 1159 ααϊθιι5 θββθί πηδηἀαΐα ρδη18 σοη οἰ ηαἱ οὐγὰ, δαβιρηαν : 115, ατιϊ 
ΟὈΒΟΠΙ 5. Δα ραγδηα 5 ορογᾶπι ἀδθδηΐ, 5: ΠΙΒΊ ΓῺ ; Θ 6115 ἰΐθυη αἀθχίγα ΠΏ, 51η15- 
ἴγαπι ᾿]ηΘ 15 σοί ε β : ογαπΐ δὲς δἰίαηι ἀθβογιρία σεθίθγα, εἴ αυΐβαι8 5ίδί!ο- 
ΠΘΠῚ 5118} ἰὰΠπ πηθηβαυγᾶ ἴππὶ ἰοοο πῦβϑοί. Οὐπὶ νεογὸ νᾶβα οἰ Πραηΐ, ααϊ5- 
΄τι6 ναᾶϑὰ {Π|ΠώΔ Ἑσοιηροηϊῖ, ααιογιπὶ ᾿ρϑὶ διἀβισηδίιιβ ϑϑὲ Ἐδ115 : ἃς Τυγβὰπη Αἰ} 
ιπηθπίῖα θα ᾿πῃροπαηΐ : 400 ἢϊ, εἱ 5ἰπγ] ΟἸμη6 5. ἱπι ρΘαἸηθηϊογαγτα νϑοίοσγος 
δα δα νϑηϊαπΐ, φυϊθι5 νθ θη 15. ̓ ρ51] ϑιιπΐ αἀδβιιηαί! : οἵ βίην! αυΐβαι6 βυθο 
7ιωποη 8 δια ᾿πυροηαί. [ἃ το ρα5. ἰάθη ὑὩ1 τἀ θυ πδοιΐο οἵ οὐμηῖθιι5 0}. 
᾿θ πα 5 βιιβιο!. Ἐΐδάθπι 6ϑί ἱπιρϑαϊηθηΐᾶ ἀθροηθμαὶ γαῖϊο. Ῥγιογθὰ 5 ΡῈ 
68ἴ ἱπηρϑγαίιμῃ αὐὰ ἔασογθ ἀθυθαηΐ, υἱ Ομ ηϊὰ Ποοθββασῖα ραγθηΐιγ ρρογίι:- 
πέ: Ἰἀεἰγοὺ ἰθηρυ5 Ἰά6πὶ δὲ αἱ ρᾶγίϊ δὲ ουηηθὰ Ραγαπα 5 βυβιοῖ, Αἰαὰθ 
αἱ ογαϊ Ἰοοι5 τ ἢ β Ὑ5 5: ΡῈ} 15. ἤδοὸ Ὠθοθαβαγιὰ συγ ἢ 18 ΘΟ ΘΠ ΘῊ5, 5ῖ0 δὲ 
ἈΓΙΊΔΙΙ ΠΉ}}Π165 ᾽πὶ πηοίαι!οηθ σαϑίγογιπι Ἰοσιιη 1 πὴν Πα Θθδηΐ, 4 αὐ πηαΐαγεβ 

ἃ Ἐπὶ τὰ τεταγμένα, δ. 0.1] ΦίοΡὨΔηΟ ἰῃ 
τηθηΐθιῃ γυϑηὶϊΐ 6586 ἰδρθηἀ τὴ, ἐπὶ τὸ τὰ τε- 
ταγμένα, ὅζ6. αυϑηι οογγθοϊϊ οπθῖη δάρτοθο. 

Ὁ Κατασκευῆς. Καὶ, ὅτο.} δὶς Μ5. ΒοαὶΙ. 
οἱ δαῖτ Πθγὶ, 4108 νἱᾶϊ, ΟΠ 68: ϑίθρδῃο 
ἴδιηθῃ Ὦξδο ΟΥ̓Δ ΟὨ 8 βἰγαοίωγα αἰβρ ἰοαϊέ, 
εὐ τὰ ἰαηάδηι οιπθηἀδηάᾷ γἷϑε 68: ὡςαύτως 

ὕτως ἔχει αὶ περὶ κατασκευῆς, κ᾽ περὶ τὸ πεποιῆσ᾽ 
θαι δὲ τὰ ἐπιτήδεια πάντα ἐν καιρῷ" ὡςαύτως γὰρ 
διατέτακται ἑκάςοις τὰ ποιητέα. Ῥαγγὰ 4]- 
ἄἀδπὶ δϑί τηυίαϊο, βεἀ αδἀθὸ δρία, αἱ 81 γεΐ 
ἘΠῚ15 Ὀγεῖγοί οοάδχ, ἴῃ οοηίο κί τ ἰμΐ 6 Χ- 
Ῥγαθη ὰ νἱάργθίθν Ἵ 



ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙ͂ΑΣ Ἡ΄. ἀάθ 

ἑχάςζη ἐπιτηδείαν, καὶ ἤδεσαν ταύτην ὁποίὰ ἦν, καὶ " εἰς ἀναμ.- 
Φισξήτητον στάντες χατεχωρίζοντο. " Καλὸν μὲν γὸρ ἡγεῖτο 
ὁ Κῦρος χαὶ ἐν οἰχίᾳ εἶναι ἐπιτήδευμοω τὴν εὐθημοσύνην" (ὅταν 
γὰρ τίς τὸ δέηται, δῆλόν ἐςὶιν ὅπε δεῖ ἐλθόντα λαξεῖν) πολὺ δὲ 
ἔτι χάλλιον ἐνόμιζε τὴν τῶν ςρατιωτικῶν φυλῶν εὐθημοσύνην 
εἶναι, ὅσῳ τε ὀξυτεροι οἱ χαιροὶ τῶν εἰς τὰ πολεμιχὼ χρήσεων, 
κοὶ μείξδω τὰ σφάλματο ἀπὸ τῶν ὑςεριζόντων ἐν αὐτοῖς ἀπὸ 
δὲ τῶν ἐν κωιρῷ παραωγινομένων πλείςο " ἄξια ταῦτα τὼ κχτή- 
μῶτο ἑώρα γινόμενω ἐν τοῖς πολεμικοῖς" διὼ ταῦτα ὃν χαὶ 
ἐπεμέλετο ταύτης τῆς εὐθημοσύνης μάλιςωα. Καὶ αὐτὸς μὲν 
δὴ σρῶτος ἑωυτὸν ἐν μέσῳ κατετίθετο τῷ ςρατοσέδε, ὡς ταύτης 
σῆς χώρας ἐχυρωτάτης ὄσης" ἔπειτα δὲ τὸς μὲν πιςοτάτος, ὥς- 
σερ εἰώθει, περὶ ἑαυτὸν εἶχε, τότων δὲ ἐν κύκλῳ ἐχομένος ἱππέας 
σ᾽ εἶχε κωὶ ὡρματηλάτας. Καὶ γὼρ τότες ἐχυρᾶς ἐνόμιζε χώ- 
ρας δεῖσθαι, ὅτι σὺν οἷς μάχονται ὅπλοις ἐδὲν πρόχειρον ἔχοντες 
σότων ςρατοπεδεύοντωι, ἀλλὼ σολλϑ χρόνο δέονται εἰς τὴν ἐξό- 
'πσλισιν, εἰ μέλλεσι χρησίμως ἐξοίσειν. Ἔν δεξιᾷ δὲ καὶ ἐν ἀρι- 
ςερῷ αὐτῷ τε καὶ τῶν ἱππέων πελταςζαῖς χώρω ἦν' τοξοτῶν δ᾽ αὖ 

ὶ ὄσισθεν αὐτῷ τε χαὶ τῶν ἱππέων. “Οσλί-. χώρω ἡἣ Ὡρόσθεν ἦν καὶ 

οὔἶν!5 αρίυβ 6ϑϑοῖ, οἱ (1115 15 θϑϑοῖ, ῃόγδηίΐ, δἴαιθ αὐδὺ αὶ νθῦϑὶ θὰπὶ 815 οὔει!- 
Ρϑθδηΐ, υἱ πη! πὸ ἀ6 δο δῃιθὶσεγεηῖ. ΝΙΠίγυπ (ὑὐγγιβ αὐ γα θαΐογ οἰΐαπι 
ἔπ ἰατα ἃ ρυϑοοἰαγιιη 6586 βἰιάϊαπι σΟἸ]Ο Δ, ΙΟΠ15 ἀρίθθ : (πᾶπὶ ἦος πιοάο 5ὶ 
δἰϊαυᾶ τα αυΐβ ἱπάϊρεί, Ραμα εϑὶ ααὸ ἴγα ἀεθδαῖ, αἵ Θαπα 5ιπι81) 5θὰ ταυϊὸ 
Ῥυϊομγῖαβ οχ βεϊπιααΐ 6556, γα] Πα γὸ5 {θι5 αρίὸ δίαμο ογάϊπα ἀἰβροῃῦ, δἰϊηι 
ἴῃ, δι τογατη Ὀ6] ΠΟ γιιπ ἀδηΐο ΠηΔ 15 51:10 {86 51Π| ἐδ ρου 8 ΟΡβουιηϊαΐο5, 
ἰΔηΐο σγνίογεβ Ὁ 115 ογγμηξι)" ΟἰΘηΒΊ ΟΠ 65, 411 πορηρϑημᾷ βυᾶ οὐ ἑαγαϊξαΐο 
685 510] ὈΓΦΕΥΙΡΙ 5βἰηθηΐ : ῥοῦ 1105 νογὸ, αὶ πηδίυγὸ δαάβυηΐ, δὰ ἤθε νἱάθραί, 
4.858 611-15 ἴὴ γεθὰβ φυδηἘν 15 ργΘΕΔ βαηΐ : 5 Ἰρί(Γ 46 σαι1515 ρίδο Πα] 5 60]- 
Ἰοσαίϊοηΐβ ογαΐ ροιβίυϊοβιιβ. ΑΟ ὈΥΪπλι8 υ] ἀθ μὴ [ρ86 σΑΒ ΓΟΓ πὰ ἴῃ τη θα ͵ ο 5ὃ 
φΟἸϊοςαθαΐ, αυδὰ 15 ἰοσιι 6ββεῖ αιυᾶὰμπι Πι1155 1 Πηι15 : ἀθἰηάα οἰγοιπη 56 ἢα15- 
5ΙΤΩ05 φμοϑηια, βἰουϊ οἔ αἴϊὰς σοηδυθνογαῖ, παθεθαΐ; αἴαιθ [ἷ5 οὔδϑο ἰβεῖο 
ἀναντν εγδηΐ [τὰ δα ϊΐε5 πὰ σΟΥΓαὰ ΠῚ ἀιιοίογοβ. Εἰθηΐπι ἀΥΡ γα αίιν 5 
000 [αΐἴο 6586 Ορυ5, αυδα [ἰὰ ἴῃ φα5.Ὑ18 ἀρδηΐ, υἵ ἈΥΠῚ15 1115, φυϊθυ5 ἐπ λοϑίθηι 
Ῥυρῃαηΐ, οχροαϊίὸ υκὶ ἤδη ροβϑίηϊ ; 564 Ἰοῃρὸ ἰθιηροῖο δά αὐιπδηάϊπι 56 
ἐπαϊροαηΐ, 51 ψυϊΐάζσπι ὉΚΠΠ|Π16Γ οἴἴεγγα ἐπὶ αοΐοπι θα νοἸϊηῖ, Ῥαγίθ νϑγὸ ἰμπῃ 
ἐρβίιβ ἴμγα ϑαυϊυπι ἀοχίγᾶ οἱ ἰδονὰ ρεοἰἰβίαγιγη ἰοοιβ ογαΐ ; 88ρ᾽ Ἀγ] ΟΥ̓ πὰ 
ἴδια ἃηΐα αυὰπη ροβί ἰρβιπ), οἱ ροβί δαιυϊίθβ. Οὐὑγαν]β ἀγμηδίμγοθ ΠῚ} ]Π165. οἵ 

8. Εἰς] Ἑάϊε, «414. ἐπ᾽ ἀναμφ. τηα]ϊό. ΜΆ. [Ιπ οἀϊτ. “Π]ὰ. εἰ Μϑίο Βοά]. ρογρϑύϑιι Ἰθβὶ- 
Βοάϊ, ἐς. ΘΡΣ ἰηΐγα ἐς Πέρσας ἐπορεύετο. [ὉΓ εὐθυμοσύνην. 

Ὀϊτγοθίᾳας Αἰἤοό. ο ἤΑξια ταῦτα τὰ, 8.5.1] ἴῃ οαἀϊξ' «414. Ὠοἢ 
Ὁ Καλὸν μὲν γὰρ, ὅ.5.1 Θυοτηδάτηοάδιηῃ εἰ σοΙμρᾶγαοί ταῦτα. αυοὰ εἱ ΜΆ. ΒοΑ]. ἰῃ 

Ἡεεοάϊ8 Ἔργων καὶ ἡμ. Υ. 471. εἴ 866. τρδΥ πη ἰαηἰὰτα Ὡἀρηοϑοὶί, η60 Ἰοσὶ Ροδίιι- 
ἰαὶ βθηϊθηίζί. 

εὐθημοσύνη γὰρ ἀρίςη 
Θνητοῖς ἀνθρώποις, κακοθημοσύνη, δὲ κακίςη 



ἀδ0 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

τὰς δὲ χαὶ τὸς τὼ μεγώλω γέῤῥα, ἔχοντας κύχλῳ πάντων εἶἷ- 
χεν, ὥςπερ τεῖχος᾽ ὅπως ἢ εἰ δέοι τὶ ἐνσχκευάζεσθαι τὸς ἱππέας, 
οἱ μονιμώτατοι πρόσθεν ὄντες παρέχοιεν αὐτοῖς ἀσφωλῇ τὴν 
χαθόπλισιν. ᾿Ἐχάθευδον δὲ αὐτῷ ἐν τάξει ὥςπερ οἱ ὁπλῖται, 
ὅτω δὲ καὶ οἱ πελταςαὶ χαὶ οἱ τοξόται ὅπως καὶ “ἐκ τῶν νυχ- 

σῶν, εἰ δέοι τι, ὥςπερ καὶ οἱ ὁπλῖτωι παρεσχευασμένοι εἰσὶ 
παίειν τὸν εἰς χεῖρας ἰόντα, ὅτω καὶ οἱ τοξόται χαὶ οἱ ἀκοντι- 
φαὶ, εἴ τινες προςίοιεν, ἐξ ἑτοίμιϑ ἀκοντίζοιεν χαὶ τοξεύοιεν ὑπὲρ 
τῶν ὁπλιτῶν. Ἐἶχον δὲ καὶ σημεῖω πάντες οἱ ἄρχοντες ἐπὶ 
ταῖς σκηναῖς" " οἱ δὲ ὑπηρέτωι, ὥςπερ χαὶ ἐν ταῖς. πόλέσιν οἱ 
σώφρονες ἴσωσι μὲν καὶ τῶν πλείξζων τὰς οἰκήσεις, μάλιςα δὲ 
τῶν ἐπικαιρίωγ᾽ ὕὅτω καὶ τῶν ἐν τοῖς φρωτοπέδοις τάς τε χώρας 
σὸς τῶν ἡγεμόνων ἠπίξοωντο οἱ Κύρο ὑπηρέται, καὶ τὼ δημεῖω 
ἐγίγνωσκον ἃ ἑχάςοις ἦν" ὥςτε. ὅτε δέοιτο Κῦρος; ἐκ ἐξήτϑν, 
ἀλλὼ τὴν συντομωτάτην ἐφ᾽ ἕχαςον ἔθεον. ἹΚαὶ «διὰ τὸ; εἶλι- 
κρινῇ ἕκαςζα εἶνωι! τὼ φῦλα, πολὸ μᾶλλον ἦν δῆλα χαὶ ὁπότε 
τις εὐταχτοΐῃ, καὶ εἴ τις μὴ πράττοι τὸ προςταττόμενον" ὅτω 

᾿ς δὴ ἐχόντων, ἡγεῖτο, εἴ τις ἐπιθεῖτο νυχτὸς ἢ ἡμέρας, ὥξπερ ἂν 
εἷς ἐνέδραν εἰς τὸ ςρατόπεδον τὸς ἐπιτιθεμένος ἐμπίπτειν. Καὶ 
τὸ ταχτικὸν δὲ εἶνωι αὶ τῶῦτο μόνον ἡγεῖτο εἴ τις ἐκτεῖναι φάλαγ- 

Ξ- τ »}} ,  ἋἊ , 3 

χα εὐπόρως δύναιτο, ἢ βωθύναι, ἢ ἐκ χέρωτος εἰς Φάλογγα χα- 

4υἱ 5ουΐα πιδίογα βϑοβία θαηὶ δεῖς οπηπίδιι5. οἰγουπιάαθαΐ, ἰαπαυατα τηθγυτὴ : 
αν. 51 ΠΘΟΕ586 6ββεί δα ϊ65 ΒΘ ρᾶγαγθ, τηαχὶ πηὸ βίαια γι! πα }1{65 ἀπίδ ἴρ505 68- 
βϑηΐ, ἔν Πα 116 5ρδίι απ 65 δα ἀγτηᾶ σαρίθπάα ργεθθογοπί. Ἐπὶ αυοιηδάτηοα ἂπι 
στανβ ἀγαπητὰ ἢ 1165, 5ῖ6 οἱ μοἰταβέδο οἱ βαρὶ τ γ}} ϑοπηηυπη Ἰηβίγιοί! σαρῖο- 
θαπὶ; υἱ οἰαπὰ ποσίιι, 51 αι] ἀ505 ροβοθγεῖ, ρουϊπάθ ἃς σγαν β ἃγπηί γα» 
γα 65 Ραγαῖ! βαπί δα (ϑυϊθη 05 Ἐθ5 αυἱ οοτηϊπὰβ ἱπνδαυπί, 5ἷῖς δὲ 58 ρΊ ΠΥ} 
εἰ ᾿αδιιαίογοβ ΡΓῸ Ρ͵ΑνῚ5 ΔΥΠΙαίαΓαΒ ΠΑΝ ΕἾθι5, 5] 4] ἀοϑέες δσοθάδγεηΐ, 
Ῥτοπιρτὸ 8αρ, 18 οὐ. Ἰᾳ 15. δυὶβ αἱογθηΐαγ. τίογοᾶ οργέα φιάαηι βισπα 
Ῥτδίδοῦ οπῦποβ δ τὰ θογπδοῦ]α Πα θα: ΠΗ] 5.11 ἀπΐθηη, ΠΟ Αἰ ἰοῦ ἂς ἴῃ 
ἐγ θυ ΠΠῚ, αἱ {ΓΡῚ σιιηΐ οἵ ῥγμάθηξοδ, μ᾽ τ ππουιπν ἀοπιοβ πδγαηΐ, οἴ Βογιιπὶ 
τοοϑουί τη, αιιο5 Ἰηϊογοϑὶ πόδ86 ς 5ἷς, ἔπψφμαπι, οἱ Οὐγτί τηϊηϊβιυὶ ἰοσα ἀυσαπι 

τ σαδιτὶ5, εἰ 5ἰπροϊογυπι βίσπα πόγαης : δαθὸ υἱ 5ὶ αἰϊσυ 5 ορογᾷ Ογτυβ 
ἐρογεὶ, ἤππο ἐπ πθη αυφγεθαπί, βεὰ νἱὰ ααὰπι τηαχἱ πιὸ σοπηροπαϊατγίᾶ δά 
ἀπυϊμη δίῃ 06. οὐγγοθαπί. ΕὶῚ αυΐᾳ 5ιηστία ΠαῖΟΠ65 βϑθούοίββ, τϊηϊπιόαια 

ΟΠ ΉΪΟΥ Β6 οοηἴαβεο γᾶ πί, τη ὃ δἰϊᾶτι ππὰρὶβ ραΐοθδΐ, βῖνδ 405 οΥΠ15 ΟΌΒΕΓ- 
ὑπ δϑϑοὶ, βίγθ, αοα θββεὶ ἱπηρογαΐιπι, ἤθη ἕὰσογθῖ : αἴσαθ ἢος πηοάο οἂπε 
ἐϑβθπὲ σομηργαῖὶ, Γαϊαστιτι ἀΡΟΙΓΓ ἰραταγ, οἱ 51 45 νοὶ ποσᾶι νοὶ ἱπιθγαῖα δεοϑ 
δἰἀοῦ σοί, ἰη ὁδβῖγα, δια, ἰἀπαιϑμ ἴῃ Ἰηβιἀϊὰ9, ἀαρτοαϊθηάο ἱποιάδγοί. Ας 
ἰαοϊϊςατπι 6856 ἤθη ἰὰ 50} πὶ ΔΥΌ γα δαίον, 5ὶ 4υἷ5 ὀχιθπάθῦθ ρμαϊαπροπι [οἰ ὃ 
Ῥοϑεὶέ, γεῖ ἀδπβᾶγθ, νοὶ 46 δου ἴῃ ΡμΔΙϑμρ πὶ τράϊρογθ, γὙ6] ργουΐ Ποϑίοε 
ἐπι λης τ Ὰ ἡ" ὲ ὶ οὐὶ; ι κὶκ ἃ ὧδ 

ἃ Οἱ δὲ ὑκηρέται --ττττ- οἱ Κύρυ ὑπηρέται] ΨΊΔΕ Ξυργὰ ἀϊοίᾳ ἄς τϑρουποπο νοοὶβ φϑατιώτα: 
Ρ. 354 ποί. "Ὁ. ἊΝ 
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σαξῆσαι, ἢ ἐκ δεξιῶς, ἢ ἀρὶςερᾶς, ἢ ὄπισθεν ἐπιφανέντων τῶν 
πολεμίων, ὀρθῶς. ἐξελίξαι:". ἀλλὰ καὶ διασπῷν, ὁπότε δέοι; τακ- 
«πικὸν ἡγεῖτο, ὦ Τὸ τ' ἐθέναι γε τὸ μέρος ἕχαξον ὅπϑ μάλιςα, ἐν 
ὠφελξίῳ ἂν εἴη, χωὶ τὸ ταχύνειν δὲ ὅπο φθάσωι δέοι" πάντα 
φαὕτα καὶ τὼ τοιωῦτα "ταχτικ ἀνδρὸς ἐνόμιζεν εἶνωϊ, καὶ ἐπε- 
᾿μελεῖτο- τάτων. πάντων ὁμοίως" καὶ ἐν μὲν ταῖς πορείαις πρὸς τὸ 
ισυμπίπστον ἀεὶ διωτάττων ἐπορεύετο, ἐν δὲ τῇ σρατοπεδεύσει; ὡς 
φὰ Ὡολλὼ ὥςπερ εἴρητῶι κατεχώριζ εν. 

Ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι γίγνονται κοτὼ τὴν Μηδικὴν, τρέπεται 
ὁ Κῦρος ὥὡρὸς Κυαξάρην.. Ἐπεὶ δὲ ἠσπάσαντο ἀλλήλϑς, πρῶ- 

σὸν μὲν δὴ ὁ Κῦρος εἶπε τῷ Κυαξάρει ὅτι οἶκος αὐτῷ ἐξῃρημέ- 

. -- 

νοὶ εἴη ἐν Βαξυλῶνι καὶ ἀρχεῖο, ὅπως ἔχη, καὶ ὅτων ἐχεῖσε ἔλ- 
ὅη, ὡς εἰς οἰκεῖω κατάχεσθαι" ἔπειτα, δὲ καὶ ἄλλα δῶρω ἔδωκεν 
χύτῷ πολλὰ χαὶ χωλά. Ὁ δὲ Κυαξάρης ταῦτα μὲν ἐδέξατο, 
πϑὸοξέτεμψε δὲ αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα ςέφανόν. τε. χρυσᾶν καὶ 
Ψέλλια φέρεσαν, κωὶ τρεπτὸν χωὶ σολὴν ΝΙηδικὴν ὡς δυνατὸν 
χωλλίςην. Καὶ ἡ μὲν δὴ παῖς ἐξεφάνο τὸν ἸΚῦρον᾽ ὁ δὲ Κυ- 
αξάρης εἶπε, Δίδωμι δέ σοι, ὦ Ἰζῦρε, κωὶ αὐτὴν ταύτην γυναωΐχω, 
ἐμὴν ὅσων Ὡυγωτέρα᾽ χὠὶ ὁ σὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τὴν τῇ ἐμδ 
πατρὸς ϑυγατέρω, ἐξ ἧς σὺ ἐγένθ᾽ αὕτη δέ ἐςξιν ἣν σὺ πολλά- 

᾿ ΠΟΏΒΡΘΟΙ ἐπογιηΐ ἀδχίγουϑιληι, 5: 15 ΤΟΥ, ἃ ἰθγρο, γθοίθ. ραπὶ ΘΧρ]ΙΟδγ : 
5εᾷ φἰαπι ρ6556 ἀἰδίγαῃθγθ, αὔτη προθβϑὶϊαβ ροβίυ]αΐῖ, ρου ποθ δα δοὶοὶ ἴη- 
Βίγυθηαερ ταϊοηοπι ρυΐαθαί :. ἂο ραγίθη ἀπδπη} 6 ῖ 6ὺ ἰόσο ΘΟ] οσαγ8, 40 
Ῥ!υτϊτηῦτη 5ὶ: ργοίαίαγα : οἵ δοσδθίογαγε οὐπὰ ΟΡ θϑί δῃίθνουίθ σα : ἤδθΟ οπγηϊα 
οὲ Πἰ5 βίη τα ρυΐαθαΐ 6115 6556 ὙἹΓῚ 61] ΒΓ ἢ ἀ28. Δ ΟΊ 61 μου 5 οϑβεῖ, δία 
ἢ ῬΑ ΟΣ οὔ πῖα οὐγὸρ Παροθαΐ : ἃς ἴῃ ΠΙΠΟΥΙΡῈ1Β ΑἸ] ἀθ ΒΟροῦ δὰ 14 
υοὰ δροϊάογοί αἰϊέεγ αἰ αἰΐέου ογαάϊη αἴ! ΟΟΡ 115 ρογρεθαΐ ; 584 ἴῃ τηδία- 
ΠΟΘ οαβίσογαγα θἱδγυσηααο 118, αδπη Οἰχίπιι5, ἀἸβροβιοπθ υἱθραίαγ, 
τς Οὗτη αὐΐοπι ρτορτεύϊοηβο Μοάογυη ἴῃ τορίοποπι ρου θηϊββθηΐ, Ουὐγὺβ δα 
Οὐγάχδσορη ἀἰνογε!, (Οἴπηπιο 56 τηυταὸ σοι οχὶ βαϊυςᾶββθηΐ, ργϊπιμα Ον- 
χυβ ΟΥ̓ΆΧΑΓΙῚ ΑἰχΙς, ἀοτασμη οἱ ουχιαπὶ οἱ ΒΑ ]οπθ 86] θοΐαμι 6586: υἱ, Ομ. 
οὺ εἰἴδηλ νϑηϊγεΐ, ἰδηαυαμα ἰπ 5118 αἰ νουίθτο Ῥοββοί : ἀθῖΠ46 τασπογᾷ 4αοαι6 
Δἰῖα, φεοιτωυΐία οἵ. ἰπϑιρηϊα οἱ ἀοηανῖ. Ηἰἴ5 Οναχασοβ δορί δ] ατα δά 
ἄρβαμα μη κε}, αὐτόθ οὐ ΦογΌπ πὶ αυγθ απ), οἵ Ἀγ Π}1}185, οἱ ἰογαίθιη, οἱ Μοάϊοδπι 
ψεβίεη αυὴτα ἤδεὶ μοί ρα ο πουτίπιαπι δἀΐργοραι. ἘΠῚ ρ611ἃ ὕγγαπι σοτὸ- 
ταῦθα: ΟὙαΧΑΓΟ8 νογὸ αἷΐ, Πδηο ᾿ρβᾶπη {0], ὕγτγο, ἀχοόύθπὶ ἱγαάο, {τι τηθὰ 
65ῖ Πα: ρδίου ψιρα!16 ἐπ5 ραΐΓῚ5 ταθὶ ἢ} ]1ᾶ πὶ τπχουθπλ ἀμιχὶξ, αι, ἐπι παι 65: 
ἀἴαθο ἤξρο 11 6βΐ, οὐ τ ΡΌΘΥ Κορ ροπυπηογὸ, οὗτη ἀρα ΠῸΒ 65805, ΠΊΟΥΘ ΠΙι- 

ἡ 8 Τακτικῦ ἀνδρὸς] Ἐοϑ Αηΐαυϊ νοοαθαηί ὙἹάο, κἱ {Π|ηδΐ, ᾳὰα ποίδία, βιιηΐ ἃ ἀροίϊο, 
τακτικὺς, 40] οἃ, αὐ.25. δα δοϊογαχη Ἰπδίσαθη- σ΄αιϑαῦ. δὰ ΠαΪατὰ οεα οομαχηθηΐ. ΡῸ» 
ἀαχασι δβοϊοηίαγη. μογίηθηΐ, γε] βουῖρ8 ἸΙοΥ, οἵ δὉ “δογίο. δὰ Ὀγϑῖ, Πα, Ἰαρῆς, 
ἔγαάδθαπί, νἘ] 058 1080. ᾿«ἴϊὸ5 δἀοορ δηί. 
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κις) παῖς ὧν, ὅτε παρ᾽ ἡμῖν ἦσθα, ἐτιθηνήσω᾽ χωὶ ὁπότε τις ἐρω- 
σῴη αὐτὴν τίνι γαμοῖτο, ἔλεγεν ὅτι Κύρῳ" ἐπιδίδωμι δὲ αὐτῇ 
ἐγὼ καὶ φερνὴν Μηδίαν τὴν πᾶσαν" δὲ γάρ ἐςί μοι ἄῤῥην παῖς 
“νήσιος. Ὁ "μὲν ὅτως εἶπεν ὁ δὲ Κῦρος ἀπεχρίνατο, ᾿Αλλ᾽, 
ὦ Κυαξάρη, τό τε γένος ἐπαινῶ καὶ τὴν παΐδω, καὶ δῶρα" βέ- 
λομαι δὲ, ἔφη, σὺν τῇ τῦ πατρὸς γνώμῃ καὶ τῇ τῆς μητρὸς 
ταῦτά σοι συναινέσωι. ἘΕἰἰτε μὲν ὅτως ὁ Κῦρος" ὅμως δὲ τῇ 
παιδὶ πάντω ἐδωρήσατο ὁπόσω ᾧετο καὶ τῷ Κυαξάρει χαριεῖσ- 
θαι. Ταῦτα δὲ ποιήσας, εἰς Ἰ]έρσας ἐπορεύετο. 

᾿Επεὶ δὲ ἐπὶ ἹΠερσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευόμενος, τὸ μὲν ἄλλο 
ςράτευμα αὐτῷ κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς Φίλοις εἰς τὴν πό- 
λιν ἐπορεύετο, " ἱερεῖα μὲν ἄγων ὡς πᾶσι Πέρσαις ἱχανὼ ϑύειν 
τε καὶ ἑςιᾶσθαι δῶρα δ᾽ ἦγεν οἷα μὲν ἔπρεπε τῷ Πατρὶ χαὶ τῇ 
(μητρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις φίλοις, οἷα δὲ ἔπρεπε ταῖς ἀρχαῖς καὶ 
γεροιτέροις χαὶ τοῖς ὁμοτίμοις πᾶσιν" ἔδωχε δὲ χαὶ πᾶσι Πέρ- 
σαῖς καὶ Περσίσιν ὅσω περ καὶ νῦν ἔτι δίδωσιν ὅταν περ " ἀφί- 
κητῶι βασιλεὺς εἰς Ἰ]έρσας. Ἔκ δὲ τότϑ συνέλεξε Καμξύ- 
σης τὰς γεραιτέρες Περσῶν, χαὶ τὼς ἀρχὼς, οἵπερ τῶν με- 
γίςων κύριοί εἰστ' παρεκάλεσε δὲ καὶ Κῦρον, χαὶ ἔλεξε τοιάδε" 

, ) 
-" 

ἔγιοἷβ Ὁ] Πα θθάγα : οὐπηαιθ Ἰηϊθγγοραθαΐαγ 80 αἰΐαιο, οὐ πᾶπὶ ϑϑβϑὲ πιρίαγα, 
γιὸ 86 πμρίμγαηι τοϑροηαθθαῖ: δά άο ποπιὶπο ἀοἱἱβ Μϑαάϊαπη ὑπ  ν υβδ πη : 
ὯΘς δηΐπὴ ΠΉΪΐ 5000165 βοχίιβ νἹΓ}} 15. Ὁ}1ὰ οβὶ ἰθριεηα. Ηδος ογαπὶ Ουαχατγὶς 
νοΥθὰ : οὐ 5ὲ6 τοβροηαιὶ Ουγαβ, ΕἸαυ!άθπι, Οὐγάχαγθβ, οἵ σθ πὰ ἴδπαο οἱ μαε]- 
Ιαπι, οἵ χησηθτα : 566 ἴῃ ἢἰ5, ἰῃ αἱ, ΕΡ] ἀ6 βϑηϊθητᾷ ρϑίγ!β ἃς πιᾶίγ]β αάβθη- 
τι νοΐο. ΕΠ φυπαπασδιῃ πθο τὰ Ογτγα ἀϊοογοῖ, ριιθὶ δ Τα πηθη οπηηΐᾶ ἀοπᾶ- 
Ἀαϊΐ, αιδδοιπαμθ σγαΐα Ογαχαγὶ [αΐυγα ρυΐαθαῖ. Αἴαμθ ἢἷ5 ρϑγδοῖῖβ, ἰῃ Ῥεῖ- 
518 Π| 1ἴ6Γ [δοθθαΐ. 

Οάχπααθδ ρεγροπάο Ῥεγβάγιπι δα ἔϊηθ5 ρογνθηϊββϑῖ, οορίαϑβ ᾿θιάθιη σεθίογαβ 
το αυϊῖ : ̓ρ56 σὰπη ἃ οβ δὰ ἀγθθπλ σοηίθηαϊί, αἰ πιδηΐθ5 ΘΟ Ὸ πὶ ἀπ θη 5, 4186 
Ῥουβὶβ ἈΠ ν 6 515 [πὶ Δ δου βοῖα αυὰηι δα Θριι45 5 Π]Ἰσογθπέ : τηθποῖὰ ἔδγθθδὲ 
οἴαπι 4υ8}18 ραίτὶ, πηδέν!, ἀπηῖοῖβ οεδῖθυ!5 ἀεὶ ἀθοογρῖ : οἵ 8 }1ἃ πηρὶβιγαῖῖ- 
Ὀι18, 56 ΠΙΟΥΙ 015, 1154 6 οπηηἶ 5 αἱ ὁμόφιμιοι ἀἀ ρε!  ἀπίμ, σοηνθηΐϊγθηΐ : ̓ γε - 
ἰεγοὰ οὐποίὶβ 'ῃ Ῥογβὶἃ νἹγ]5 ἃς ΤΌΘμΪπἰ5 θὰ ἰυρὶοθαΐιν, αιεθοῦπαιδ βοίδὶ μᾶς 
οἰΐαπι ἰοπιραβίαϊο ἰἀγριγὶ τοχ, οἂπῃ 'π Ῥογϑίαπι νθηϊ. ἢ δίηαάθ σοηνοσαί5 δπη)- 
γ565 Ῥουβδγιπ ΒΘ ΏΪΟΣ 115, οἱ 1}}15 παρ] ϑίγαῖ 1.5, Ρ6Π65 (0105 ἐς ΤΘΓΌΠη πηαχὶ- 
ΤΔτ πὶ μοϊεβίαβ οδί, Ουγιπὶ οἰϊδηι ἀγοθβϑιν, οἱ ἴῃ πᾶπο βθηϊθηξδη αἰχὶΐξ : 

ἃ ἱερεῖα) Ψιάδ 515 αφὰε5 Ὠοΐανϊ τη Ρ. 34 
Ὠοῖ, Ὁ. 

Ὁ ̓ Αφίκηται βασιλεὺς εἰς, δε. Ἐ εοἰὰ ἀϊοὶ- 
ΓῸΣ τὸχ εγϑαγιη, ἀφικνεῖσθαι, ἐξιέναι, ἐλαύ- 
νειν εἰς Πέρσας, φᾳαλπάο 6Χ Αἰ]ὰ 5ιἃ οἱ ἃγθ6 
χρᾷ ῥγοαϊδ ἴῃ ρα] οιιπλ, ἰὼ ἀσγυτῃ οἵ γὸ- 
Εϊοηθτα ΡΟΡῸΪ 56]. αΐη [ἰὰ ρ]απὰὸ (αἱ 
ΑἹ. Ρεγίζομ. ποίαν} οἰΐατη ρσϊναιὶ οἶνοϑ 6 χ 
βϑάϊθυ9 51:15 ἰῃ Ἐότιιπν οἵ Οσποίομοτα ΑἰμΠ6- 

Ὠἰοηϑίαχη ργοάθαηίθβ ἀϊουπίυν δἰ ἩΥ͂, 
ἢ. ῷ. ο. 16, παρελθόντες εἷς τὰς ᾿Αθηναίας. ἘΠ 
γογὸ ροιββι πιλὰτη ἀθ δαβᾶ Νοϑίεσ ΑἸϊΐα8 
βιορὸ ἀϊουηῖ, σερεηι Ῥεγβαγίτη ἣ Ῥεγεῖδα 
ργο[εοϊιμη, 6586, Υ6], υεηὖ88ε εἰς Πέρσας, αι δὰ 
᾿ὶς πϑυαξζ απ ΒΟ ϑτὶϊξ ΒΕΙΡΟΓ ἴῃ Ῥαγϑὶ- 
Ὧδ, 564 ΡΙΘγυσηαιδ δχίγ θᾶτῃ, τηοαὸ 50.815, 
τηοἀὸ Ἐδοθαίδηϊβ. τηοὰδ ΒΑΡΥΊοτια, ταν ὰβ 
ῬΟΥΒΘΡΟΪΙ. 
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ἜΑ δὃρες Πέρσαι, καὶ σὺ ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις ὑμῖν εἶ- 
“ἐ χόγως εὔνος εἰμί ὑμῶν μὲν γὼρ βασιλεύω" σὺ δὲ, ὦ Κῦρε, 
“ἐ παῖς ἐμὸς εἶ. Δίκαιος ἂν εἰμὶ, ὅσα γιγνώσχειν δοχῶ ἀγαθὰ 
“ ἀμφοτέροις, ταῦτα εἰς τὸ μέσον λέγειν. “Τὼ μὲν γὼρ παρελ- 
“ βόντω ὑμεῖς μὲν Κῦρον ηὐξήσατε, ςράτευμω δόντες, καὶ ἄρ- 
“χοντῶ τότϑ αὐτὸν χωαταςήσαντες. Κῦρος δὲ ἡγάμενος τότο 
“ σὸν Θεοῖς εὐχλεεῖς μὲν ὑμᾶς, ὥὦ Πέρσαι, ἐν πᾶσιν ἀνθρώοις 
“ ἐποίησεν, ἐντίμες δ᾽ ἐν τῇ ̓ Ασίῳ πάση᾽ τῶν δὲ συςρατευσαμέ- 
ἐέγων αὐτῷ τὸς μὲν ἀρίξες χαὶ πεπλέτικε, τοῖς δὲ πολλοῖς 
“ μισθὸν καὶ τροφὴν παρεσχεύωακεν' ἱππικὸν δὲ καταςήσας Περ- 
“ἐ σῶν, πεποίηχε Πέρσαις χαὶ πεδίων εἶνωι μετεσίων. Ἢν μὲν 
“ ὃν χωὶ τολοιπὸν ὅτω γιγνώσχητε, πολλῶν χαὶ ἀγαθῶν αἴτιοι 
“ ἀλλήλοις ἔσεσθε" εἰ δὲ ἢ σὺ, ὦ Κῦρε, ἐπαρθεὶς ταῖς παρό- 
“σῶϊς τύχαις, ἐπιχειρήσεις καὶ ἹΤερσῶν ἄρχειν ἐπὶ πλεονεξίᾳ, 
“ ὥςπερ τῶν ἄλλων, ἢ ὑμεῖς, ὦ πολῖται, φθονήσαντες τότῳ τῆς 
“ἐ δυνάμεως, χωταλύειν πειράσεσθε τῦὅτον τῆς ἀρχῆς: εὖ ἴςξε ὅτι 
“ ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολλῶν χαὶ ἀγωθῶν ἔσεσθε. Ὥς οὖν μὴ 
“ φαῦτα γίγνηται, ἀλλὰ τἀγαθὼ, ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, θύσαντας 
“ εὑμᾶς χοινῇ, χαὶ ϑεὸς ἐπιμωρτυρωμένδς συνθέσθαι, σὲ μὲν, 
“ὦ Κῦρε, " ἤν τις ἢ ἐπιςρωτεύηται χώρῳ Περσίδι, ἢ Περσῶν 

,Ξ 

“ Μεγιιὸ ερο, Ῥριβθ, ἰάψις ἐξιάθηι νγτθ, Ὀθπμονοϊθηϊἃ νὸβ σοι] θοίου 
(ἐ μ[ΓΟΒ6 6 ; ΠΑΠ τ ΤῸΧ νΟὈΙ5 βύχη, ἐξα ἴὰ, Οντγθ, τ] Π]15 65. υδπιο- 
(ς ὈγΘ ΠῚ Βα 1} 65ΐ, 26, 4αεθοῦπαᾳ6 Δηἰ πη ἀνθυίθγθ τη] ν] δ Ὸγ ἴῃ ΓΘπὶ αἱ γἾ5.» 
“ αὰα {αΐαγα, ᾿ἴῃ τηθαΐατη θὰ ργοίοσγθ. υοα δηϊπ αἰ(ποί ργείογιία, νὸς 
ἐς ΟὙγπι δυχίβίϊθ, οὔμ Θχογοῖία ἰγαάιῖο ΠΠΠππὰ δι τη 6] ἱπηρθγδίογθημ σοηϑβί1- 
“( τ 115: ΟΥὙτὰ5 ἀσο15 ΤΠ Θ ΓΕ [πη ΘΗ5, α115 ἸυνΔη τ 0015, ΝΟ 5 αα!άθιῃ, Ῥογβθ, 
“ς ρυὰ ΟΠΊΠ65 ΠΒΟυἾη65 σοἰΘὈΥ αἴθ πη ΠΟΓΏΪ 5, οἱ ΠΟ Ογοπ ΡῈ Αδβίϑιῃ ὑηϊ- 
“{ ψογβᾶτῃ σΟΠΟΙ αν : ργϑοβίϑῃ 1551Π105 Δ αΐθ τ ΘΟΓΙΠῚ, 41] ΟΠ 60 ΤῊ] γαηῖ, 
“ ορυϊθηΐοβ οἰΐαμι γϑάαϊα! : νυϊρὸ ποϊιξμην 5: ρθη ῖα οἱ νϊοίαπη ραγαν]ῇ : 
« ᾳυΐη οἱ Ῥεγβαγαπ δαυϊίαία ᾿πβιϊἴο ρογίδεϊ, αἱ οἰϊαπη ἰοοα ρίαπα οἱ ςδιη- 
(( ρεβίγία Ῥθγβθθ 510] νἱπάϊσαγα ροβϑίηί. [{ἀ 6110 51 ἀθίποθρβ δἰϊαῃη ἴῃ ἢδο 
“( βρῃίθημᾷ ρογβε ογ 115, ταυ]αγατη δοπαγιίπιαιθ. τεγαὴ ἀποίογοβ ᾿ην] Θὰ 
“( ψοθ]5 Θ.ΙΕ5 : βίῃ δυΐθπι να] (ὰ, Ογτγο, ργφοϑθπί (εἰοΐαια αὐοὸ τογιιπὶ βίδίιι 
“ἐ ο᾽αἴιι8β, ρου πάρ Ῥϑυβὶβ ᾿πηρ γᾶγΘ (1 οἰ σα ρίδ. 0. σοπητΟα] σοηάθογρ, οἱ 
(( φεβίοτβ ; ναὶ νοβ, οἶνοβ, ροίθϑίαί 8. Ππ}118. Ἰην 11, ΠῚ ΡΟ ΠῚ ᾿ρ51 ΔρΌγορδΓΟ 
ἐς {οη:801{|5, οογὸ βοϊίοία υοδηιοέΐρ805 ταυϊιὺ ΝΟ 5. ἢ ΠΛ] ἰ5. δὲ Ῥγεβογὶβ 
“ὁ χϑθὰϑ ἰαίαγοϑ ᾿μηροαϊπηθηΐίο. (ὠμά ργορίοσ οἱ ἤδθο ΠΟ ἀοοϊἀδηΐ, 566 θοπᾶ 
«“ἐ ροξῆδλθ, νἰδὰπι 68: ταϊῃὶ, ροβίθδαιαμπη ΓΟΠ 5ΔΟΓΑ πὶ ΘΟΙΠΠΠΠΙ ΘΓ (ΘΟΘΥΙ 5, 
«{ ἀρόβαμιθ ἔμουῖε5 ἰοβίαί!, δἐς υοὔϊτα ρᾳοϊδοθηπά μη 6556), αἱ τι αυΐάοπι, Ογτο, 
“ἐ ὶ 4υ]8 νΕ] ἴῃ ἰογγάμη Ῥογβίἀογη σορίᾶβ ἢ οβι 165 ἀποαΐ, νο] ΙΘρῈ8 Ῥουβαγαμε 

ἃ Ὑμᾶς ΜΒ. Βοάϊ, ἡμᾶς, ᾳαοᾶ 1,οὐποῖα- ογάΐηθιν σοι πθπάμ. τοοίδ ἀπομαθγαης 
Υἱαβ ἴῃ ἰοοο γουίθηο Ἔχρτγίγηϊς. Μαϊπὶ ϑίθρμδηιβ οἱ Πνουποίαν 8, Ῥυὶὰβ ραγέϊουϊα 
ἰροιοηστῃ Ὑυ]ρζαίατη 566], ἢ ῬΕΥρΡΟΓΆΤα ροβὲ ἐπισρατεύηται μοί, ΒΓΑ, 

Ὁ Ἤν τις ἢ ἐπισρατεύίηται] ἩῸΠ 6 ὙΟΥΒΟΓΤΌ ΠῚ 



Υ 

ἀϑδὰ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. 4- 

“ς γόμος διωσπᾷῷν πειρᾶται, βοηθήσειν παντὶ σθένει ὑμᾶς δὲ, 
“ὦ Πέρσαι, ἤν τις ἢ ἀρχῆς Κῦρον ἐπιχειρῇ κωταπαύεϊν, ἢ 
“ἐν ἀφίςασθαί τις τῶν ὑποχειρίων, βοηθήσειν καὶ ὑμῖν αὐτοῖς 
“ χαὶ Κύρῳ καθ᾽ ὅ,τι ἂν ἐπαγγέλλῃ. Καὶ ἕως μὲν ἂν ἐγὼ 
“ ξῷ, ἐμὴ γίγνηται ἣ ἐν Πέρσαις βασιλεία᾽ ὅτων δ᾽ ἐγὼ τέ- 
““ χευτήσω, δῆλον ὅτι Ἰζύρο, ἐὼν ζῆ. Καὶ ὅταν μὲν ὅτος " ἀφί- 
“ἐχηται εἰς Πέρσως, ὁσίως ἂν ὑμῖν ἔχοι, τῦτον Θύειν τὸ ἱερὰ 
“ ὑπὲρ ὑμῶν ἅπερ νῦν ἐγὼ Φύω" ὅταν δ᾽ ὅτος ἔχδημος ἢ, καλῶς 
“ἂν οἴμαι ὑμῖν ἔχειν, εἰ ἐκ τὸ γένος ὃς ἂν δοχῇ ὑμῖν ἄριστος 
“ εἴγωι, ὅτος τὰ τῶν ϑεῶν ἀποτελοίη." αῦτα εἰπόντος Καμ:- 
Θύσϑ, συνέδοξε ἹΚύρῳ τε χαὶ τοῖς Ἱϊερσῶν τέλεσι" χαὶ συνθέμε- 
γοι ταῦτα τότε, κωὶ εὸς ἐπιμαρτυράμενοι, ὅτω χουὶ νῦν ἔτι δια: 
μένϑσι ποιᾶντες ὥὩρὸς ἀλλήλος Πέρσαι τὲ χαὶ βωσιλεύς. Τό- 
τῶν δὲ πρωχβθέντων, ἀπήει ὁ Κῦρος. β ἐὐς τ 
ο Ὡς δ᾽ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μήδοις, συνδόξαν τῷ πατρὶ καὶ τῇ 
μητρὶ, γαμεῖ τὴν Κυαξάρου ϑυγατέρω, ἧς ἔτι χκαὶ νῦν λόγος 
ὡς παγκάλϑ γενομένης. (Ἔνιοι δὲ τῶν λογοποιῶν χέγϑδιν ὡς 
τὴν τῆς μητρὺς ἀδελφὴν ἔγημεν" ἀλλὼ γραῦς ἂν καὶ παντά- 
πασιν “ἦν ἡ ταῖς.) Τήμας δὲ, εὐθὺς ἔχων ἀνεζεύγνυεν. Ἐπεὶ 

« ροῦν θγα σοηθίμγ, ΟΠ 05 ν ΓΙ θῈ15 ΟΡΘΙ ἴδγαβ ; νῸ5 νεσζὸ, θθυβεθ, βὶ 40}5 
“ὁ ψὲὶ γγυχὴ Πρ ΘΥΪΟ ΒΡΟΠΙαγθ, ν6] δουαη} Δ Πα 1ι18, αε Θ᾽ 5 ἴῃ ροξαβίαξοπι γο- 
“«(ἀδς[} 5βαηΐ, ἀδἤσονθ σοηθίασ, τὰ νΟὈΙΒ ᾿θ0515 τη γτγο, ρῥγουΐ ἀδημπηι γι, 
“ἐς Βιι νθη αῖ15. Αἴαπδ ἀὰπι 6.1 6Π| ΨΊΧΕΙῸ, ΠΙΘῈΠῚ οβίο ἴῃ Ῥουβαϑ ΠΡ ΘΥ ΜῊ : 
“ἐ ψργὰπ ἘΡῚ νιν θη] ἤηθπὶ [ΘσοῖῸ, ρα ηαηι οϑί, πὰ Οντὶ [οέδ, 5ι νῖνοί. ΕἸ 
“(15 φυϊάθπι οὗτῃ ἴῃ Ῥογβιη νϑηϊοῖ, μ᾽ ὃ ἐδ θυ 5 51 ΡΓῸ νΟὔ5 μοϑεϊαβ οξβαθι, 
«ἐ 5 'ρ86 ἢὰης δορῦο : υδὶ νογὸ ρενόρτὸ ἈΡΘΙ, τοοιὸ νδβίγα 58 γε μα ΘΟ Ϊς, 
ἐς τς ΔΥΌ ΓΟΓ, 51 5 ὁΧχ (Ὡ]Π1δ ποϑέγα, ααἱ νοῦ 5 ορίϊμμπ5. 6556 ὙἹ ΘΟ τα, ΓΘιὴ 
«( ἀἰνίπλπι ρου θοουῖί.) Θυξ Οδμθγ 865 οὰπῃ ῥγοιϊα ἰββοῖ, δ άθιῃ τὰ ἃ Οντο, 
ἴατη ἃ Ῥεγβαγαπι τηρΊβίγαιθι5, ἀδογοέο ἐοημηὶ Καἀοΐο, πὶ αὐ ρτοθᾶϊα : οἱ 
ημοηιακηιοαϊδηι ἰὰ το ρου 5 μας ραοίὶ βαηΐ, ἀδόβαιθ φοητόβίαϊ!, 5. δὲ Ῥθυβὲ 
ΘΕ ΓΟΧ ἰπίογ 58 σθηβίδηΐοι δα άθι ἤος οἰϊδηι {δι ρογο Ουβογναηΐ. Αἴαιθ ἢ δ᾽ 
ΥΟΡῸ5 Ρογδοίβ, γγιβ αἰβοδβϑιί. (υϊήν τν 
᾿ Οὐππαῖο ἰη Μοᾶϊαην ρουνθηϊββοί, ἀθ ραΐγῖβ παι βηι6 βϑηϊοπιᾶ Οὐ ΑΧΑΓΙ5 
ἤδη ᾿χόγθη ἀτιοῖξ : ἀπιδγη διϊαπα ππιης ρογμθθηΐ [αἴ586 ῬΟΡΡυ  σμραιη. (Νοη- 
Ἠ.}}} αὐΐοπι Βου! ρίογοβ ΠΙ βίου για αἰ ηϊ, πη ΙΒ. ΟῚ ΠῚ 60 ΒΟΤΟΥΘΩΙ [558 Πα Ρ- 
ἴαπι : νΘΓὰπ θὰ ὙἹΓρῸ {πιϊββοῖ οπι πη ἐμηο ἃ1115.}ὺ ΝΡ ΙΒ οοἰθογαῖῖβ, πιοχ 
οὗηι οἃ αἀἰδοοββῖι. (Οἤπιαιθ οββοὶ ΒΆΡυ]οηθ, νἰδύωι οβὲ οἱ βαί γα ραβ [πῃ τηΪ- 

ἃ ᾿Αφίςασθαί τις, δκ9.] ΤΟ ΠΟΙΑΥ 15 501]- 
Ῥομπάσπι σοηϑαὶ ἢ ἀφίςασθαί τι τῶν ὑποχει- 

οίων, Υ6] ἀφίςασθαί τινας τῶν, ἧς ο. τιὲ 8ιια, 1ῃ- 
αἷξ, συεγῦο ἀφίξασθαι Φονι5ίοἑ 5ἰρπἰβοαῖϊο. 
ϑιδὰ 21 τα αχη : ἤϑι ἀφίσταμαι, (ἀπ 
ἀφίξασθαι) οϑὲ ἀε[οῖο, ἀἰδορδ ἃ ἢ ὠς: αἱ ἀφί- 
φημι (ἃ αἀοὸ ἀφίξασθαι τηϊ ηΪ πγὸ ΓΟΥΠλΑ ΤΠ 

6586, (αἰδπὶ οοτίὰ γἰγαχῃ Ὠοὴ Ἰαία ) 68ὲ αὖ- 
δἰδίογε [αοἰο, αὐ ἀεζδοϊἑοηοηι βοϊοῖξο, ὅτ. 

"» ᾿Αφίκηται εἰς, ὅτ 6.1 Υἱά δ Ρ. 452, ἔ 
Ὁ Ἦν ἡ παῖς] ὙῸΧ παῖς ΡΟΒΊ ΕΙΣ ῃ 

(Πεδψολο ἰο5.6) ἀντὶ παρθένου, δαυο 1.6 - 
τιον 5 οἱ ΟΔθυ ο 8. γοοίδ δᾶσι ψουίε- 
τα τἷγρο. ΠΠῚ6 αὐΐοιη αἰΐαπι ἰδσίοπϑτα 



Ψ ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΙΙΑΣ Η΄. ᾿ἀδδ 

δ᾽ ἐν Βαξυλῶν; ἦν, ᾿ ἐδόχει αὐτῷ σατράπας ἤδη πέμπειν ἐπὶ τὰ 
χατεςραμμένο, ἔθνη. ᾿Γὸς μέντοι ἐν ταῖς ἄχραις φρεράρχως, 
χαὶ τὸς χιλιάρχες τῶν χατὼ τὴν χώρων φυλακῶν, ἐκ ἄλλο ἢ 
ἑαυτῷ ἐξόλετο ἀκόειν" ταῦτω δὲ προεωρᾶτο, ἐννοῶν ὅτως, εἴ τις 
τῶν σατραπῶν ὑπὸ πλότε καὶ πλήθες ἀνθρώπων ἐξυζ ίσειε, καὶ 
ἐπιχειρήσειε μὴ πείθεσθαι, εὐθὺς " ἀντιπάλες ἔχοι ἐν τῇ χώρᾳ. 
Ταῦτ᾽ ἂν βελόμενος πρᾶξαι, ἔγνω συγχωλέσαι πρῶτον τὸς ἐπί- 
χωιρίος, κοὶ προειπεῖν, ὅπως εἰδεῖεν, “ ἐφ᾽ οἷς ἴωσιν οἱ ἰόντες" ἐνό- 

[γ4 [4 “1 ϑιως 3 Ἁ εὖ ΄ μιζε γὼρ ὅτω ῥῴδιον φέρειν ἂν αὐτός. ᾿Ἐπεὶ δὲ καταςαίη τις ἄρ- 
χων, καὶ οωἰσθάνοιτο τοῦτα, χαλεπῶς ἂν ἐδόκεν αὐτῷ Φέρειν, 
νομίζοντες δι᾿ ἑωυτῶν ἀπιςίαν ταῦτω γενέσθωι. Οὕτω δὴ συλ- 
λέξας, λέγε: αὐτοῖς τοιάδε" 

ἑσηάος 6856 δὰ ῃδίϊοηθ5 ἴῃ αἰ ΠΟμθῖὴ το οίαβ. γι αἸοσιμλ νογὸ τηδρὶβ- 
ἔγοβ ἴῃ ἈΥΟΪΡυ.5, δὲ {γι θαποβ. θογατη τη τ}, Ὁ] ΡΘῚ ΓΘρΊΟηθ ἰῃ Θχουθὶὶς 
Ἔγϑηΐ, δἰίογὶ, φαὰγῃ 51:0], ράγεγα ποίθραΐ : αἴαιθ πόθο ἐξὰ ργοβρίοἰθθαΐ, οἂπὶ 
φορ᾽αγοὶ 60 ραςεΐο διζαγαπὶ τιΐ, 51] 4.15 βαϊγραγιι Ορὶθὰ5 δὲ ποιηηϊπαμα τυ ]- 
{τ Ἴπ6 ἔγαίαβ ᾿πβοϊθηΐθυ 58 σογογεῖ, ᾿ππρϑυ πη ἀοἰγθοΐαγα ἢ γθία, ΠΟ Χ 
ἀάνουβαυῖοβ ἐπ ᾿ρ5ᾶ τϑρίοπθ παροσεί. Ηφς ἰρίτυν ἔασεγθ εὰπι ν6]]δῖ, ρυϊπιὰπι 
σοηνοσδηᾶος πα ϊσαθαΐ, 41105 ΡΓῸ θηρογΘ. Ομ ηοἤαπ 6886ΐ, Γθ]α 16 ἢ 5 
ῬΥὰΝ Ἔχροπθηάδιῃ : υἴ ατιὰ5 ΟὉ Οδιιβα5. ΤΠ] ΘΓ το 11, 4 τα τη] οϑβθηΐ, 
5ΟΙΓΘηΓ : Πα Πᾶς Ταϊϊοπρ ἰαΐαγοβ 14 ἐραὈ]ΟΥΙθ 5 8] ηἷ5 αι Γαθαίαγ. ὅϑ᾽ὴ 
Ῥτρίδοϊαβ 4] 1415 7απὶ σοπδίϊταΐῃς. οϑβϑῖ, αἴαθθ ἤδοο ἀδίπαϊθ δηϊτηδάνοιζογοῖ, 
βτανϊΐου ἰαίιτος. ἀγα θαίυγ, σοίμέ ΘχἸβιπδηΐθβ ἤεθο Ἰαθὸ ἢοτὶ, ααὸὰ Πα 65 
5101 πο Παρογθίιγ. ἴίαασθ σομνοσδίβ 115, Βα] υβηοαϊ αυϑοάδπι Ἰοααυσίις 
ο5ῖ: , 

(εΣ ἰρϑίι5, ορίποι, οσοηγχθοίιχᾶ Ῥγοίθοίδι) 
τδΥ Ιηὶ ΘΠ ΟΠ 5 51.155 Δα βου θα πάϑιῃ οὐγ8- 
Υἱὲ; Ωἰτηϊ γα ἤ8η6: ἣν οὐ παῖς" αἴ125 
ϑίθρμαηο ναϊἀδ αρία 6586 υἱάοίυν. Ἐρὸ 
οοτία, βὶ Ιοοο Ὑρονθηδα 51} γυϊραΐα ἰθοίϊο, 
τη] τλ ΟΠ «Πωγοίο ΥΘΡΟΏΘΓῈ ἄπαις ῬΓῸ ἢ 
παῖς" ὨΔΠ1} Θηΐγη οὈβίαγο νἱἀθίιγ, αιιο τὶ η8 
ἄπαις, Ῥογῖπάα αἴᾳι!α ἄτοκος, εἰϊ κοινὸν ὄνομα 
τῆς τε μηκέτι τικτύσης, 3) τῆς μηδόλως, υαἵὶ 1ο- 

αυϊΐυν .. ΡοϊιιΣ 110. 3. βεσηι. 15. 
ἃ ᾿Εἰδόκει αὐτῷ σατράπας, 0.1] Θυοά ἀδ 

Ογτο δος Ἰοοο Νοβίου, ἴά ργορμοία 7)απῖοὶ 
(Βαῦγϊοπο, υἱ νἱάδίυν οὐ ϊ5. [75βονῖο, 
ἢοο ἴθτῃ ουτη Ογτγοὸ ἴῃ Μοάϊδμ) ῥτο- 
εοἰ8) ἀς σγαχαγο ἰγδάϊί, γἱν 1. Οὐτημμιι- 
ὯΘ ἴογβδῃ οσαΐ υὐγίυβαιια ρυὶ πο ρ 5 ἄθογο- 
ἔστη : ΟΥΤῸΒ δηΐϊπὰ γορίοηθϑ, ΜΘ ἀϊσαγη,, 
αυΐϊθυ5 Ὀγοίδοία5 Γαδγαΐ, οορίασαπι οροτγᾶ 
βυθαοία5, αὐ Ογαχανῖθ ἀϊπίοπομι 56. 8Δ6]6- 
οἶ886 Ῥγοίεββα5 ὁϑΐ |ἰὺ. δ. ν. 322. ἰδούψιο 
65 σοῃϑι!ο, ἰῃ συ ρουίοτι 110 οΟη κγθὅ5ιι 
(46 ᾳυο νἱάρ Ρ. 3283,}) φάῃ  Ὀ[[ο, σοίγαρια- 
ταση δαπὶ αἰβί θυΠ!Π ΟΠ 6 πὴ Οὐσσατη ᾿μδιι{ιι- 
ἨΕΡ, υἱ ογοάδτοι!5 ΠΔΓ οσῖ, Τὴ ῥουῦ οὔγηια- 

οἰιεηιδὲ5 116 δὰ δῃηυτῃ ΝΜ. 3406. Ρ. ὁ. 4170. 
δηΐθ φογϑῖὴ Ογὶϑί. 538. ' 

Ὁ ᾿Αντιπάλως ἔχοι ἐν, ὅς 5.1] ΜΆ. ΒΟάΑ!. εὐθὺς 
ἀντίπαλον ἔχοιεν τὴν χώραν. Οαπογαγὶ ὈΘΥῪ 

ἀντίπαλα. Ὀϊίᾳφας δηϊοίδσθηάα υἱάθίυσ 
γυ]ραίᾳ Ἰοοίϊο. 

ὁ Ἐφ᾽ οἷς ἴατι»] Β᾽τΑ ΠΟ Σ ἐπὶ ἴῃ Πᾶς 51}- 
ΠἰβοδίΙοη δ ἰοΥο οαϑὰ] ἡ πρῖζαν ἡΠαϊέ. ΧΧΥῚ. 
50. Νοὴ ογαῖ ἱξιίασ, σὰν ον ἀ} 155, (ἰαδαι- 
δον ΡΥ Οθαγοῦ νυ]Ἱραΐδπι 5105 ΘΟΙΩΓΏ8- 
115 βου ρίαγΆ τα ἐφ᾽ ᾧ πάρει ; οἱ αἰύογϑιῃ ᾿Π|ᾶπὶ 
ἐφ᾽ ὃ πάρει τρλ]]οῖ, ααδτὴ οοάςχ οΠϊεσαπά. 
αἰἥαθπο ἃ ἀοοί55. ΟΠ γδὶ. Ῥ οἱ ο πο πιογαΐ:. 
Τορισθηΐαηί, Γηδιιϑρίοαἱὸ οοτὸ δὰ ΧΘΏΟ- 
ροηΐθτη. Ῥυονοοαΐ νἱν ἀοοίβδιη 8, φυῦ 
διίθιῃ βία δ ἶγοΐ ΟΡ ἰοηθιὴ : Νοϑίθυ ΘΏΙΠ), 
κα πο οὐ ΜΠ σορὸ τἰ5115 5ἰγαοίυγὰ, ΠΟ 
αυαγίο σα881, πἴϊησ (ον 0 ΡγΘΡοϑοηθτα 
ἡμηρῖς ἰβίατῃ. ϑὶς 1... 3. ρ. 158, ἐφ᾽ οἱς τε 
ἐτρεφόμεθα, δ Ὁ}; 7. Ρ. 2θῦ. ἐπ᾽ ἀγαθῷ, παρεῖ- 

γαῖ, ἢ. 8, Ἰηΐτα ἐφ᾽ ᾧ Κῦρος αὐτὰ, ὅκο, ΔΙζοΣὰΒ 
σοηϑίχαρίίοηϊα. ἐχρρῖα αὐνὸ 86. ὈΌΪαὰ6 
[ογὸ οὔ σι ηί, 

Ἅ 



ἀ4δ0 ΞΕΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

«᾿Ανδρες Φίλοι, εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κατεςρωμμένωις πόλεσι 
“ φρϑροὶ κωὶ Φφρόρωρχοι, ὃς τότε χωτελίπομεν'" χαὶ τότοις ἐγὼ 
“ προςτάξας ἀπῆλθον ἄλλο μὲν ὀδὲν πολυπραγμονεῖν, τὸ δὲ 
ἐς φείχη διασώδειν. Τότος μὲν ὃν ὁ παύσω τῆς ἀρχῆς: ἐπε! 
-ς χολῶς διωπεφυλάκασι τὼ προςτωχβέντο" ἄλλος δὲ σατράπας 
“ἐ χέμψαι μοι δοκεῖ, οἵτινες ἄρξοσι τῶν ἐνοικόντων; καὶ τὸν δασ- 
“ μὸν λωμξάνοντες τοῖς τε μον δώσϑσι μισθὸν, κωὶ ἄλλο τε- 
“ χέσοσιν ὅ,τι ἂν δέη. Δοχεῖ δέ μο; χωὶ τῶν ἐνθάδε ὑμῶν οἷς 
“ ἂν ἐγὼ πρώγματω παρέχω, πέμπων πράξοντάς τι ἐπὶ τοῦτο, 
“ἐᾷ ἔθνη, χώρας γε νέμεσθωι καὶ οἴχος ἐκεῖ" ὅπως δασμοφο- 
“ἐρῇῆται αὐτοῖς δεῦρο, ὅτων τε ἴωσιν ἐκεῖσε, εἰς οἰκεῖω ἔχωσι κα- 
“ φάγεσθαι." Ταῦτα εἶπε, καὶ ἔδωχε πολλοῖς τῶν Φίλων κατὰ 
πάσας τὰς χαταςραφείσος πόλεις οἴχδς, καὶ ὑπηχόδς" καὶ ἔτ; 
νῦν εἶσι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε λαξόντων αἱ χῶραι χοταμέ- 
νϑσαι, ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῇ: οὐτοὶ δὲ οἰχῦσι παρὼ βωσιλεῖ. 
“Δεῖ δὲ, ἔφη, τὸς ἰόντως ςωοτράπας ἐπὶ ταύτως τὰς χώρας, 
“ φριότος ὑμᾶς σχοπεῖν οἵτινες ὅ,τ, ἂν ἐν τῇ γῇ ἑχάςζη χωλὸν ἢ 
“ ἀγαθὸν ἡ, μεμνήσοντω! χωὶ δεῦρο ἀποπέμπειν ὡς μετέχω- 
“μεν καὶ οἱ ἐνθάδε ὄντες τῶν πωντωχϑ γιγνομένων ἀγαθῶν" 
“ χωὶ γὼρ ἤν τι πϑ δεινὸν γίγνηται, ἡμῖν ἔφωι ἀμυντέον." Ταῦτ᾽ 
εἰπὼν, τότε μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον" ἔπειτα δὲ ὃς ἐγίγνωσχε τῶν 
Φίλων ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιθυμόντως ἰένωι, ἐκλεξάμενος αὐτῶν 

“ἐ δαηΐ Π0}015, ἀτηϊοῖ, βυιθδοίβ ἰῃ ἀγθθ5. οἱ Ῥγεθϑι ἴα Ὁ}} ταλ ΠΠ65 εξ ΘΟΥ ἢ) 
“ ρἔείεοι, αιοβ τὰῆς τοὶ αυϊπηαβ 9 αἴαθα [8 ΘρΡῸ ἀϊδοθάθης Ὀγθροθρὶ ὨΪ81] πὶ 
“ὁ Δ|10ἀ συγιοβὸ ἸΠ5[Π Ἐπ Γθηΐ ἈΡΘΓΘ, 56 ηριγ ξίο,τ65 εὐ σαι  ἐπουθηΐαγ, Η!ς 
“ἐ ραυίάοπη πηαρ βίγαΐα πη Ποη ἀαἸπγδτη, οὔτ ργεοϊαγὸ απὸ ἔροῖδ ογαηΐ τηδη- 
“ἐ (ἴα σοηβογναυϊηΐ : νϑυὰγῃ 41} τὶ βαίγαρϑο πο ηαϊ νἹάθηξιν, (αἱ γοσίο- 
«(χης ἴθ 6015 ργορϑίπί, δσσορίόαῃο ἐἰθαῖΐο, ἐπὶ ΡΥ Θβι ἀἸα 115 γα ἢ ΕΠ θτ15 5Έ 10 61:- 
“ἐ ἀἴιπη ρουβοϊνδηί, ἔν αυϊἀηυϊα ργθτογθὰ πθοθϑβο [πϑτῖε, ρου οϊαπί. ἘΠ ΙΔ Πὶ 
“ἐγ 1} νΙἀοίαν, 115, απ] ὃ νο 5 Βὶς ἀδρυηΐ, οἵ ααϊθι5 ΘσῸ ποροῖϊα ᾿προπο, 
“ ἄπ δὰ οθειπῆα αὐεράδιη πηπηογα αἱ ἰδία Παίίομοβ. 605 το, ἰδεῖς οἱ 
(ς ἈΡΤῸΒ οἵ 6465 ἠβιρ απ 85 6550: οἱ οἱ {Παΐατα τς 1Π|5 δαίργαίυγ, οἵ οὰηι 
“ἐ ρὸ νοπουϊηΐ, βιὰ ἴῃ 80 465 ροββίηίϊ αἰνουίογο"" Εἶδος οἂπι ἀἰχίββοῖ, μηθ εἰς 
ΘΧ ἀπηϊοἷς ἴπ οὐ 15 ΒῈ θα 5. αγθῖθυβ ἀοπαθαὶ το 65 οἵ αθ05 Ραγθηΐθα Πα 6- 
τεηῖ : δἴαυθ πᾷς οἴϊδπι ἰθιηροβίαϊθ θοβίθυϊ ρουαπη, αυΐ τὰς ἐἶα σοηβεαυιτ 
βιηΐ, π΄ ΔρΤΟΥΙΙΠῚ, ΘΓ ΠῚ ὉΠ ΑἸ ἴῃ γορίοηθ 511] βιιηΐῖ, βοββθββίοῃθ ρϑγηιᾶ- 
ποηῖ; ἰρβὶ νογὸ δρυα γϑρϑπὶ Παρϊαηί. “6 [)6 βαίγαρὶ5β αιΐθτ, ἱπαυϊὲ, αὐ το- 
(6 ροΠ65 {ΠΠ5 πη θη 18, αὐ Θ᾽ αβπηοαϊ βἰηΐ ν οθἱβ ν᾽ ἀθπάπῃν δϑῖ, (αἱ πηθηηΐηθ- 
“ἐ γηΐ πο οἴϊαπι πιϊοηἀτπὶ Θβ5ὸ ααϊαυϊά ἴῃ ἡμονἷβ βοίο ρα ϊοῃγὶ θομῖνα 
“ βᾳοτῖξ : αἱ οἰϊα πη ΠῸ5 (υἱ Πὶς τηδηθιηι5 ορεπίμην ὈΟΠΟγ ἢ), αιῖδθ ἈθΊ α6 ῥχο- 
“ἐ νρηϊυηΐ, ραγίοἶρ65 β᾽ ΠλῈ5 : Ὠδ 1 51 αΠ  πβρίδι τοὶ (θυ Ὁ }}}5 οχ βίας, ἐπ πΟ- 
“ θ15 ργορυϊβαπάμπι οι." Εἰς Ἰοαχααΐιβ, ἤηθπὶ απο αἴσοπαϊ {δοῖξ : ἃς 
ἀδίηκθ, 45 6Χ ἃμηϊοἶβ ἀηἰπια ἀν ϑυΐογοῖ θαπαϊ οὐρίάοβ, δοουη ἀμπι οοπαϊεο- 
ΠΡ5 Ῥτοροϑίίαϑ : Παθῖτο δίδει, θοὸς, αἱ τπαχὶπνὸ νἱθυθηξον Ἰάοπρὶ, βαῖγδ- 
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σὸς δοχῶντας ἐπιτηδειοτάτος εἶναι, ἔπεμπε σατράπας, εἰς ̓ Αρα- 
ξίαν μὲν, "Μεγάξυζον᾽ εἰς Καππαδοχίων δὲ, ᾿Αρταξάταν᾽ εἰς 
Φρυγίαν δὲ τὴν μεγάλην, ᾿Αρτακχάμαν' εἰς " Λυχίαν δὲ καὶ 
Ἰωνίαν, Χρυσάνταν εἰς Κωρίων δὲ, ᾿Αδάσιον, ὥςπερ ἤτον" εἰς 
Φρυγίαν δὲ τὴν παρ᾽ Ἑλλήσποντον, χωὶ Αἰολίδω, «ΦΦαρνᾶχον.. 
Κιλικίας δὲ χαὶ Κύπρο χωὶ Παφλαγόνων ἐκ ἔπεμψε Πέρσας 
σατράςας, ὅτι ἑκόντες ἐδόχθν αὐτῷ συςρωτεύεσθαι͵ ἐπὶ Βαξυ- 
λῶνα" δασμὲς μέντοι συνέταξεν ἀποφέρειν χαὶ τότες. ὩὭὩςς δὲ 
πότε Κῦρος κατεςήσατο, ὅτως ἔτι καὶ νῦν βασιλέως εἰσὶν αἱ ἐν 
σαῖς ἄκραις φυλακαὶ, καὶ οἱ χιλίωρχοι τῶν φυλαχῶν " ἐκ βα- 
σίλέως εἰσὶ χωθεςηχότες, χωὶ πωρὼ βασιλεῖ ἀπογεγραμμένοι. 
Προεῖπε δὲ πᾶσι τοῖς ἐχπεμπομένοις ὁ σατράπαις, ὡς δυνατὸν, 
ὅσω ἑώρων ποιδντα αὐτὸν, πάντα μιμεῖσθωι πρῶτον μὲν ἱππέας 
χαωθιςάνωι ἐκ τῶν συνεπομένων ἹΤερσῶν καὶ συμμάχων, καὶ ὧρ- 
ματηλάτας" ὁπόσοι δ᾽ ἂν γῆν χαὶ ἀρχεῖα λάξωσιν, ἀνωγκά- 
ξειν τότες ἐπὶ ϑύρας ἰέναι, καὶ σωφροσύνης ἐπιμελομένος, πα- 
ρέχειν ἑωυτὸς τῷ σατράπη χρῆσθαι, ἤν τι δέηται" παιδεύειν δὲ 
χαὶ τοὺς γιγνομένες παῖδως ἐπὶ ϑύρας, ὥςπερ παρ᾽ αὐτῷ ἐξά- 
γειν δὲ ἐπὶ τὴν ϑήραν τὸν σατράπην τὸς ἀπὸ ϑυρῶν, καὶ ἀσκεῖν 

ῬΔ45 Ιηϊϑὶΐ, ἴῃΏ Αγαθίαμ), Μίαρσαζυθαμῃ: ἴῃ (ὐδρραάοσίαμι, Ατίαθαΐδιῃ : ἴῃ 
Ῥτυρίαμ τηϑρπατη, Αὐδσαιλᾶπι: ἴῃ {γαίῃ δἴαιθ Τοηΐδτ, ΟΠ γβαηίδπι: 
ἴῃ Οαγίαπι, Αἀυπβίαμῃ, υἱ ἐρεὶ ρεϊθγαηΐ : ἴῃ Ῥηγυρίαμη, ααερ ργορίοι Ε16]168- 
Ῥομῃΐωπι 5116 δβί, εἵἱ πο ἤρθη, ῬΠδγηπομιτη. ΟἹ] οἶδα νογὸ, οἱ ΟὙριΌ, οἱ 
ῬΑραροηϊθυβ Ξαΐγαραβ Ῥουβίοοβ. παίΐος τα β!, απ υἱῖγο νἹβὶ θβϑβεηΐ αάνορυ- 
5ὺ5 Βαθυϊοποπι εἾ115 βίρηα βεαιαί : οοα ἰἀιηθῃ ἢ]5 οἰϊαπι {Ἰρυΐα ἱπαϊχὶς δά- 
ἑετοηῆα. ὕ δυΐοχα Οὐτὰβ 1ἃ (θη ροΥ 5 ΠΟ! ΒΕ, 515 οἴϊὰπῃ πη δγοϊαὶ 
Ῥγεβιαΐα τϑρὶβ ἦπ ροΐϊοδέαξε 5ιιηϊ, οἵ Ῥγϑβι ἀἸτΙοσαπα {ΠῚ ΠῚ ἃ τορα σοηβίϊ- 
ταυπίυτ, εἴ ἀρ γοροπὶ ἀθβουὶρίϊ σδηϑι8 ΘΟγηι δχϑίδηϊ, Ῥγφογθὰ βδίγΓαρὶ5 
ΟἸηθι15, 4105 δι ϊοἰναΐ, ΘαἸχὶῖ, αἱ Οπχπΐα, αιϑοοῦπαμ6. 560 [ἄσογΘ νἹἀδγθηΐ, 
ὈΓῸ γἱγ 1.5 ̓ παϊ τα θη[Γ : θγίτη ἂπα Θα 65 δὲ συγγαιηι ἀρὶἰαογ 5 Θχ 1115 Ῥοῖ- 
515 δ΄ 500115 6] σομη ἀγθηζαγ 1ρ505, ᾿ηϑιΠπογϑηΐ : αυϊσυπαμδ νογὸ δὲ ἀρτοβ 
οἱ ραϊαία σοηβοασυ οβθθηΐ, θο5. δα ἰγθαχθηΐαη αι ρογίδπη ΘΟΡῸΣ ηἴ, (ἰαυ6 
το ρογδηίίςθ βιυἀϊοβὶ, βαΐγαρ ες βοπιδί αἱθηάος Ἔχ! θογθηῖ, 51 41 ἀ85 ροβοθ- 
τεῦ : δία ΠΡ Θγο5, αἱ οἷ8 παβοογοηΐαγ, ἀα ρμογίατῃ δἀυσαγθηΐ οὐ ἐηϑέϊξμογοπΐ, 
ᾳυοπηαἀπηοάὰπι ἀριιὰ ἰρϑιπὶ ἤογοῖ : Ιάθτη βαίγαραμι, αἴι05 μαρογοί δὰ ροῖ- 

ἃ Μεγάζυθον.) Ἐαϊι. Εἰζευ. Μεγάδυζον. ΠεΟ ἃ Σατράπαις, ὡς δυνατὸν ὅσα, ξ:9.] 8:10 Γ6- 
γοΐογοβ αυϊάδχῃ Ἰοσοτγαηΐ Ἰηογργοίθθ, Ῥοβυϊ οχ οοηϊδοίαγὰ 7,εμποϊαυϊδ ; ουϊ 

ϑ'6ἃἀ Πος ΤΩ ΟΠ. 1886 54ΐ 65ῖ. ΠΟΏΏΪΗΙ ἴανοί ἰαὐνιοϊῥὲ γοῖ. ΘΧΟΙΏΡΙ. ὅσα 
Ὁ Λυκίαν] 1, δρίταν οἰἴαχα Λυδίαν. ϑρτα ἑώρων ΘΧὨΙ θΘη5. διιοίογϊίαθ, Ἰφοροθαίτ 

αυοάὰο Ρ. 373, ργὸ Λύκιοι ἴῃ αυϊθυβάδμη δηϊθὰ σατράπαις ὅσα δυνατὸν ἑώρων 
ἘΠ τῖθ. βου θιίαν Λυδοί, Τ,Θο οπθῖὼ νυΐξα- ποιῆυτα, ὅτ, 
ἵαχη ὈΪΓΟΒΙ4.6 τοί ποπάδτιη ρυΐο 

ο Ἐκ βασιλέως, 8δκ6.] Εαάδτηῃ 65: ρτθρο- 
ΦΠΠΟΠ15 1965 ν᾽ς ορηὦ «Το... νἱ. 65, 



δ 

458 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αὑτόν τε κωὶ τὸς σὺν ἑωυτῷ τὼ πολεμικά. “ὋὉς δ᾽ ἂν ἐμοὶ, 
“ἔφη, χωτὼ λόγον τῆς δυνάμεως πλεῖξω μὲν ἅρματα, πλείςος 
“ δὲ χαὶ ἀρίςες ἱππέας ὠποδεικνύῃ, τῦτον ἐγὼ, ὡς ὠγαθὸν σύμ.- 
“μῶχον καὶ ὡς ἀγαθὸν συμφύλοκω Πέρσαις τε χαὶ ἐμοὶ τῆς 
“ ἀρχῆς, τιμήσω. Ἔστωσαν δὲ παρ᾽ ὑμῖν καὶ " ἕδρωις, ὥςπερ 
“σαρ᾽ ἐμοὶ, οἱ ἄριςο; προτετιμημένοι" κουὶ σρώπεζο,, ὥςπερ ἡ 
“ ἐμὴ, τρέφεσω μὲν πρῶτον τὸς οἰχέτας, ἔπειτω δὲ, καὶ ὡς Φί- 
“λοις μεταδιδόναι, ἱχωνῶς χεχοσμιημένη" χωὶ ὡς τὸν χωλόν τι 
“ φοιῶντωα χαθ᾽ ἡμέραν ἐπιγεραίρεν. ἈΚτῶσθε δὲ χωὶ ταρο.- 
“ δείσθς, καὶ Μηρίω τρέφετε, χωὶ μήτε αὐτοί ποῖε ἄνευ πόνε 
“σῖτον πωράθεσθε, μήτε ἵπποις ἀγυμνάςοις χόρτον ἐμξάλ- 
“λέτε 4 γὼρ ἂν δυναίμην ἐγὼ εἷς ὧν ἀνθρωπίνῃ ἀρετῇ τὼ πάν- 
“σων ὑμῶν ἀγαθὰ διασώξειν, ἀλλὰ δεῖ ἐμὲ μὲν ἀγαθὸν ὄντα 
“ σὸν ἀγαθοῖς τοῖς παρ᾽ ἐμδ ὑμῖν ἐπίκθρον εἴνω!" ὑμᾶς δὲ ὁμοίως 
“ αὐτὰς, ἀγαθὸς ὄντας, σὺν ἀγαθοῖς τοῖς μεθ᾽ ὑμῶν ἐμοὶ συμ.- 
“ μᾶάχϑς εἶναι. Βϑλοίμην δ᾽ ἂν ὑμᾶς καὶ τῦὅτο χωτανοῆσαι, 
“ ὅτι τότων ὧν νῦν ὑμῖν παρακελεύομαι» ἐδὲν τοῖς δόλοις προς- 
“φάττω" ἃ δ᾽ ὑμᾶς φημὶ χρῆναι ποιεῖν, ταῦτω καὶ αὐτὸς πει- 
"ς ρῶμαι πάντω πράττειν. “Ὥςσερ δ᾽ ἐγὼ ὑμᾶς χελεύω ἐμὲ 
“μιμεῖσθαι, ὕτω καὶ ὑμεῖς τὸς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀρχὰς ἔχοντας μι- 
“ μεῖσθωι ὑμᾶς διδάσκετε." 

ἰ4πι, νοηαίαηι οἀπσοῦο ἀθῦθγο, ἃς ἐμ 56 ἰ}} 5105 δα γὸ5 θ6 1165 ΘΧΘσΌΘΓα. 
“ἐὺ δυΐθπλ πλΐϊ, αἰΐ, ΡΓῸ γαϊίοηθ ροίζοθβίαί 8 δ ΘΌΓΓῸΒ. Ρ] ΓΙ Π05, Ρ] ΓΙ ΠλῸ5 
“( ρ(Ιαπὶ ργ βίη ἰββιτηόβαμο θη μ1{65 οἰ θοου τ, πῆς ΘρῸ, απαπδπι θρτορίυμι ὈεΪ- 
«(Π} βοοίππι, οἵ ἰαπαδηι ργεθοἁγαμ οαβίοα δ ̓ πηρ ΣΙ ἑαπὶ ῬοΥβῖοὶ απ πηοὶ δά- 
“ἐ Ἰαΐογοπη, Ποπουθι5 ογηαῦο. ϑηΐ ἀριι νοβ5 δἴϊαιη βθββιηθι5, ρου πα6 δἵ- 
“46 800 πιθ6, νἸΓὶ ργϑοϑίδη [551] ΡΓϑ σϑοίοτῖβ ΠΟπογαῖὶ : 8.5 οἵ τηθῆβᾶ, ας: 
“ἐ βιουΐ δέ πιθα, Ῥγϊηγῦτα ἀομηθβίϊοοβ αἰαΐ : ἀρίηάς, 5αΐ θη ᾿ηϑίγαοσία 516 τὰπὶ 
“ δᾷ ἱιηρουθηάνιηλ ἀμηῖοῖδβ ς ἰὰπὶ δα Ποπουὰπι {ΠΠ1 Θχ απ, αὰϊ βιηραΐος 
“ἴῃ ἀἴδβ δ᾽αυϊά ργοϊαγὸ σογεῖ. Ἐπίαπι βορία νορῖβ πογίογαπι βυηΐο, 86 
“4 (θγ85 αἹ το, πθο 'ρδὶ ἀπαθπαμ ἰαθογα πα] ρΡγοοθάσηΐ οἴθαμα υοὐϊὲς δάρο- 
“ὁ ῃῖθ, πθᾶάμθ ραθυ πη Θατιἷ5 ΠΟῚ ΘΧΘΓΟΙΓ5. ΟὈ]]ΟἰϊΘ : ποη θηϊπὶ ἤουΐ ροίουϊξ, 
ἐς αὐ 115 ΘΡῸ νἱγίαϊ6 ῃυπιαηᾷ νοβίγπη οπχηΐα θοπὰ ἴπθαῦ : 56 πθοθβ58 δϑὶ 
“ἀξ [[ῃ56, 5[ΓΘΏ 11} 6 ργθθθπάο, οἰαπὶ νἰ τὶς ἐογ θι15 ἃ τὴθ πεϊέέοηπ δ, ΨΟΌΪςς 
“ὁ Δ ΧΙ ΠΟ 51Π}: ἃς νοβ [Ἐπ πὶ νἶτοβ 6556 οτος ορογέοί, οἵ οὰπὶ νεβίτ 5, αυἱ 
“ἐ ρξ 1051 [τοι δίς Ὁ61}] 11 βοοῖος οἕ αὐγμΐοτος 6586. Υ εἰϊμα πος οἰΐαπι 
“ὁ σοπδίἀθγοί 8, ἢΪ 1} πη πούιη, δα απδ0 ᾽8 πὶ νῸ5 ΘΟ ΟΓΙΟΥ, 5ΘΓΥ 5 ἱΠΠΡΟΓΆΓΘ : 
“ρὲ 45 νΟὈ]15 (ἀοἰθ ἃ 6586 αἷο, δες ἰρβοιπθί οχβϑαμὶ οπιηΐα βίμαοο. Ὠβηῖ- 
“ἐ 406 υἵ νῸ5 ΘΡ΄Ὸ Π16 ᾿Π]ΠΥ] [0 60, 5ὶς οἰϊαπι νῸ5 1105, τ ψ βίο 50} ἱπηρθυῖο 
“ἐ χῃηδρ᾽ϑίγαϊι5. πάθοι, αἱ νὸβ ᾿πηϊτα 405 Ἰηδιἰ τα." 

ἃ Ἕδραις] ϑϊ1ο σοΥ ΚΘ η ἀζιτ οχ ᾿ἰβισὰο οἴετί Ἰοοίϊομθιη : ἔςων δὲ παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἕδραι, 
Ῥδυϊὸ ἰηῖγα ἰεξιπίυτ, Ρ. 517. πάντες δὲ οἱ ὥςπερ παρ᾽ ἐμοὶ προτετιμημένοις οαϊ τοοορίδθπΣ 
ἄριςοι τῶν παρόντων ἔδραις προτετίμηνται. Υ}- ΠδΙηΟ ΠΟΉ, ομϊ ποῦ. ἀηξοίδγοηἄατη νἱ ἀεί. 
σὸ ΒΟΥ ΪΓν ἔδοαι. σσοσταγὶ που ἨΆΗΟ 



: 

" ᾿.] 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΈΙΑΣ ἩΗ΄. 459 

Ῥαῦτα δὲ Κύρε ὅτω τότε τάξαντος, ἔτι χαὶ νῦν τῷ αὐτῷ 
τρόπῳ πᾶσαι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλεῖ φυλωχαὶ ὁμοίως φυλάττονται, 
πᾶσαι δὲ αἱ τῶν ἀρχόντων )ύραι ὁμοίως ϑεραπεύονται, πάντες 
δὲ οἱ οἶχοι χωὶ μεγάλοι! καὶ μιχροὶ ὁμοίως οἰχϑντωι τ άντες δὲ 
οἱ ἄριςοι τῶν παρόντων ἕδραις τροτετίμηνται, πᾶσαι δὲ οἱ Ὡορεῖαι 
συντεταγμένωι κωτὼ τὸν οὐτὸν τρόπον εἰσὶ, πᾶσι δὲ συγχεφαλαι- 
ὄντοιν πολλαὶ πράξεις ὀλίγοις ἐσιςάτωις. Ταῦτω δ᾽ εἰπὼν ὡς 
χρὴ ποιεῖν ἑκάςες, καὶ δύνωμιν ἑκάφξῳ τὩροςθεὶς, ἐξέπεμπε, καὶ 
προεῖπεν ἅπασι παρωσχευάξ εσθαι ὡς εἰς νέωτω ςρατείως ἐσὸμέ- 
νης. καὶ ἀποδείξεως ἀνδρῶν καὶ ὅπλων χαὶ ἵππων χωὶ ἁρμάτων. 
Κατενοήσαμεν δὲ καὶ τὅτο ὅτι Κύρο χατάρξαντος, ὥς φασι, καὶ 
νῦν ἔτι διωμένει" ἐφοδεύει '"γὼρ ἀνὴρ κωτ᾽ ἐνιαυτὸν ἀεὶ σράτευμα 
ἔχων" ὃς, ἣν μέν τις τῶν σατρωπῶν ἐπιχϑρίας δέηται, ἐπικϑρεῖ" 
ἣν δέτις ὑξρίζη, σωφρονίξει" ἢν δέ τις ἢ δωσμῶν φορᾶς ἀμελῇ; 
ἢ τῶν ἐνοίχων Φυλωκῆς, ἢ ὅπως ἡ χώρω ἐνεργὸς ἦ, ἢ ἄλλο τι 
τῶν τετῶγ μένων παρωλίπη, τοῦτο πάντα χατευτρεπίξει" ἣν δὲ 
μὴ δύνηται, βασιλεῖ ἀπαγγέλλει" ὁ δὲ ἀχέων βολεύεται περὶ 
τῷ ἀταχτθντος" αὶ οἱ σπολλάχις λεγόμενο; ὅτ; βασιλέως υἱός 
χαταξαίνει, βασιλέως ἀδελφὸς, βασιλέως ὀφθωλμοὸς, καὶ ἐνίοτε 
ὀχ ἐχφαινόμενοι, ὅτο; τῶν" ἐφόδων εἰσίν" ἀποτρέπετοωι γῶὼρ ἕκω- 
ξος αὐτῶν ὁπόθεν ἂν βασιλεὺς χελεύη. β 

Κατεμάθομεν δὲ αὐτῷ χαὶ ἄλλο μηχάνημω πρὸς τὸ μέγε- 

Αἴᾳαθ ἢφο υἱὲ ἑὰπι Οντι Ἰηβεταϊξ, 5᾽ο δεατι Ὠοα ὃ οαποία Γδρὶ5 ᾿πηρογὶο 
50] εοία ργεβι ἴα ουιδίοα χη, Θὲ ΟἸΏΠ65 πδρ᾽βίγαίσαπι ρογῖϑα οβϊοϊοοὺ Ρατὶ 
Ταϊϊοπα ἐγεαυθδηίδηίῃγ, οἸηπέβαιι8 ἴπιπ ΔΠ 0186 τη δχῖριαδο ἀομηιι5 51Π2}}} τιο- 
ἀο δἀτηϊηϊβίγδηίυγῦ : ΟἹΏΠΟΒ ΟΧ 115, 41 δὐϑυπί, ργϑοβίδη 55:11 5655 ΟΠ 115 
ΠΟΠΟΙΙΒ ΕΓΡῸ 5ΡΓὰ σϑοΐεγοβ οὐπαηΐαγ ; οπηηΐα ᾿ἰπογὰ δοαθπὰ ΠΊΟ60 1πβετυλπη- 
ἴαγ, ρέγαιθ ρᾶυοος ργϑοίδοϊοβ γ6 5. τημ]ϑο ὈΓΟΥῚ σΟΙΠΡΘΠαΪο ουγαπίυγ,. Η!5 
ἰηαῖσαῖ5, φυοτηδἀπηοαπ) 56 ΡΈΓΟΓΕ 5 ΠΡῸ ἀθθογοηΐ, 80 τιᾶπαὶ ΧΑ] Πτατη οὐΪ- 
46 ἀαίᾷ, 51. 605 ἀἰϊπηϊ51:, αὐ ργφοαϊσογοῖ αηϊνθῦβῖ85, ραγαγθηΐ 5656, αι 5ιι50]- 
Ῥοπάα ἴῃ δηπιπι ῬΓΟΧΊΙΠΉΠ1ΠῚ οϑϑοί Θχρθά 10, οἱ ᾿υδίγϑ πα] Π}} 1165, ἀγπια, 66]; 
ουγγα5, Ηοο εοἰἶάπι 8 ἀυσίογο Ουτο ργοίδοίαμη, υἱ αἰαπῖ, πὰς ἀαοα6 561- 
ὙΑΤΊ δηϊπηδ ἀνογγηι5 : ΟὟἹἿΓ αυϊδρίαπι δαΐγαρίαβ αἰξίοπὶβ Ῥογξίοα ουτι οχϑῖ- 
οἶδα 5: ΠρῸ}15 8 Πη15 : αι, 51 βαίγαρϑγιμη 8]16]5 ἀπα!ρϑί δυχΊ]ο, ἔδτΐ δὲ δυιχῖ- 
Ἰταπὶ : 51 4018 1Π50]Θηίου 56 σουϊί, θμηὶ 58 π8πὶ δα τηδηΐθιῃ σγονοσαΐ : αυδά 5] 
415 νεο] ἐγ δυΐα σοπίογθπαα, νϑ] ἰποοΐαβ ουδίοα 6 405, ν6] ἀρτιιπὰ σοἰθηαιιη} 
τηϊηὼβ ΟΠ ροπίου. ουγαΐ, ν6] δ᾽ αυϊα Αἰ ἃ οΧ 115 ας ϑυηέ ᾿πηρογαΐα ργϑοίει- 
ταἰϊτιδῖ, πος {716 φοΥτιρὶς ομηηΐα : 51 νοσὸ ἠθαμυοαΐ, Γορὶ ἀδημηίίαΐ : 15 Ὁ] ΥῸΠῚ 
ἁυάϊέ, ἀθ 60, αυἱ ϑργοίο ἐπιρογῖο 86 ρου ]αηίου ρογιῖ, ἀθ! ! ογαΐ ; ἃς 11 80506- 
πυπιογὸ, ἀθ αυΐδι5 αἰοϊτιν, τορὶ5. ἢ] 115 ἀσβοθηαϊί, τορὶβ ἔγαίθγ, γορὶβ ΟΟΌ]5, 
Ἰϊοὸξ δἰαυαπᾶο ἤθη ςοπδρίοἰαηίαν, οἰγοϊογ 8 111 ϑαηξ : πᾶπὶ ἀηυβαυΐβαι6 Πο- 
γα τονοσδίηγ, υπἀθουηάιθ γὸχ ᾿θοί. 

Ἐπίαπι αἰταὰ αυἰήδαπι οχοορ! 595. (ὐνταπν σορπον]πηι5, φηοαῖ δα γπαρῊΪ{ι)- 



ἀθ0 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

θος τῆς ἀρχῆς, ἐξ ὃ ταχέως ἠσθάνετο χαὶ τὰ πἰώμαοα, ἥδαί. 
γοντῷ ὅπως ἔχοι" Σχεψάμενος γὼρ πόσην ἂν ὁδὸν ἵππος κατα- 
νύτο; τῆς ἡμέρως ἐλωυνόμενος ὥςτε διωρχεῖν, ἐποιήσατο ἱππῶ- 
τος τοσῦτο διαλείποντας, καὶ ἵππὸς ἐν αὐτοῖς χατέςησε, καὶ τὸς 
ἐπιμελθμένος τότων᾽ χωὶ ἄνδρα ἐφ᾽ ἑχάξῳ τῶν τόπων ἔταξε τὸν 
ἐπιτήδειον παραδέχεσθαι τὼ φερόμενα γράμματω, καὶ πωρῶ- 
διδόναι, κωὶ σπωαρωλωμβάνειν τὸς " ἀπειρηκότας ἵσπϑς καὶ ἀν- 
δρώπες, καὶ ἄλλες πέμπειν νεωλεῖς. "Ἐρι δ᾽ ὅτε ὀδὲ τὼς νύχ- 
τὰς φασὶν ἵσωσθοωι ταύτην τὴν πορείαν, ἀλλὰ τῷ ἡμερινῷ ἀγ- 
γέλῳ τὸν νυχτερινὸν διωδέχεσθαι. Τότων δὲ ὅτω γιγνομένων, 
ὑ φασί τινες φῶττον τῶν γεράνων ταύτην τὴν πορείων ἀνύτειν' 
"εἰ δὲ τῦὅτο ψεύδοντωι, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν ἀνθρωπίνων " πεζῇ πο- 
ρειῶν αὕτη ταχίϑη, τῶτο εὔδηλον. ᾿Αγαθὸν δὲ, " ὡς τάχιξα 
ἕχωςον αἰσθανόμενον, ὡς τώχιςω ἐπιμελεῖσθαι. 

᾿Επεὶ δὲ περιῆλθεν ὁ ἐνιαυτὸς, συνήγειρε ςρατιὼν εἰς Βαξυ- 
λῶνα, καὶ λέγετωι αὐτῷ γενέσθαι εἰς δώδεκω μὲν ἵππων μυριά- 
δας, εἰς διςχίλιω δὲ ἅρματω δρεπανηφόρω, πεζῶν δὲ εἰς μυ- 
ριάδας ἑξήχουτα. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνεσχευάσατο αὑτῷ, 

ἀϊηθια ἱπηρ ῦῖ ρογέϊποέ, ὑλὰθ οϑἰ θεῖτο ᾿η (6 Πρσϑγοί, {αὶ οἰϊαμ γογση ἰθηρς 
τοπποίδγΙΠη βἰαΐιιβ θϑϑαί. (πὶ δηΐτη σοῃβιἀογᾶϑβοί, αυδηζη {1 πο β θαι 
ρὶιαίίοπα αἰαγηᾶ σοηῆῇσοι νἱγ]θῈ}5 Ἰηΐορ 5 ροββθῖ, Θα πο πη βίαι}! ραγατὶ 
σαγανῖ, ααθρ ἰαηίαπάεπι ἀἰδίαγοηΐ, οἱ ᾿ὰ Π5 Θαθο5. σομβεϊτα, οαπα 1115 40] 
ΘΟΙη οὐγαπ σογογοηΐ : ΟΥ̓ παν οἵ πιο θϑῖ ἰοσο ααθηάδπι, αἱ τὰ δὰ 
τϑοϊριίθπμάσμῃ [1Π|6γὰ5 Δα] αἴα5, (απ δα ἰγαἀθηάτπη Θα5 8115 ἀμ 5 ϑββοὶ : 60]- 
4 ἀοίαιςραίοβ δαιιο5 οἵ Ππουηΐπο5 ἐχοϊρογοῖ, ἃς 81105 τη ογοί τοοθηΐθϑ, Αἱ- 
4π| δος ἴῃ ᾿πογο πὸ ποσί αυ!άθπν Ἰηϊθγ πη οοββαγ6 605 αἰοϊξογ, 56 πυηΐῖο 
ἀϊαγηο βιισοδάθγα ποσίαγηιη. πῶ οἀπι τὰ ἤαηΐ, αἰαπέ ποημῺ}} σγασπη 
νοϊαία σο]ου ὰβ ἰοῦ ἐδέοϑ Πα} αβπ 01] σοπῇῆσογο: αποὰ δὶ νεγὰ ποῦ ἀἰϊεϊίυν, 
58] ἴθ ΠΟΟ χηδῃ  δβίαμῃ οβῖ, οπηηΐαστη ρϑάδθϑεγίυμῃ ἸπΘγατη, α186 Πομηΐη 65 Θ0- 
Πεϊαηϊ, πος νϑ] οοἰββιμλιτη 6556. Βομιπλ δβὲ δυΐθγη, εἴ απδιπρυϊπηὰπα Δ υϊὰ 
Δηϊηδἀνου αν, ϑέξαηι οὐγὰ ααὰτη οοἰδετὶ πὸ Δα θθαΐων, 

Ῥοβίθασαυδμῃ ἃΠηι5 ργϑείου ͵58θῖ, Οὐγὰβ θχογοϊϊαπι θα θν]οηθη οοδρὶε παθι- 
ἰβδβόψιθ ἰθυίωγ δα σϑηΐζιμι νἱσὶπι] δαυϊζαμ ταὶ Πα, συγ (α]ςαΐοβ 5 δ 6. 
ὈΘαἴτασα τΏ1]}}1ἃ βοχοθηΐα. διὸ δἀραγαῖίι δεῖο, οχρθαϊ ποῖα 1Π πὶ ββοθρὶ 

ν ͵ Ὁ 

ἃ ᾿Απειρηκότας ἵππος τὲ ἀνθρώπες, ὅζ6.} ἴῃ 

ἐἰτῖβ γα] σα 5 ἤοὴ οχϑίδηϊ κ᾿ ἀνθρώπως" α1185 
τὰ ἢ νου [αδτα ἴῃ Θχθιηρ υῖθιι5 Ῥλὶ- 
ἰοἰρῆο οἱ (ἰαϑυλοϊλο νἰ815 γθρουία ; δίαθ δα θὸ 
λα οαποίδηίου ἃ τη6, δἀβοη ἰθη 5 516- 
θᾶ πο οἱ θα μοίανϊο, γοϑε αἴ. 

υ Φασί τινε] ΝΟ φασί τινες, 5684 φασί 
τίνας, ἃ Τωθαηο}. το ἀϊίατῃ, φιοα ἀρίϊι5 οἱ 
Υἰβαπλ οδί : τα: ΠΟῊ ἰΐοτα. Οφίογίιμτη ἐδ 
ΘΠ ΒΟΥ 5 815 νὰ Ἡδεγοάοί. 1. 8. ο. 98, οἱ 
διά. αὐ γ. ᾽Αγγαροι. 

Ο ὭΣ δὲ τοῦτο ---ττα ἀλλὰ, ἃς α.1 Θιγ ἔδυ 

ἀλλὰ Ῥοβῖ εἰ Ἰοσο ἑαηιον ἀϑυγραίαν 2 Ὅο- 
γίπεδι. ΧῚ, 4. οἱ Οοἰϊοβ. ἰὶ. 5. 

ἃ Πεζῇ πορειῶν)] ϑοϊοοὶ ἃ αἰ ΥΘη τα, 
τῶν κατὰ ϑάλασσαν" ῬΟΥΪΠ46 ἀἴαιι6 πεζοὶ ἀρὰ 
Αποίογοϑ Ορροῃηὶ βοϊθηΐ τοῖς γαυμαχοῦσι, δἴ 
πεζὴ δύναμις τῇ ναυτικῇ. ΙΓ ἰΟΥ ρεάέδιι 
ἦγε, οϑί ἐευγὰ ἦγε ἀρὰ Οἴαβαν. Β. Ὁ. 1. 2. α. 
28. οἵ ἀρυὰ Οοον. ἴῃ αϊἧη. ο. 5. ρεάέδιι5 
ἐΐεγ δοΉΠοεγὲ Εἴ παυΐϊβαῦε ΟΡρΡοΟπαηζαΓ. 

ε Ὡς τάχιςα ἕκαςον] Κορ Πδη5 5ουϊθθ- 
ἀσὰ ἈΓΟΙ ΑΓ ἑκάςου, ἃξ ἑκάστων, αἰΓΌΤΩ- 
ΠΠΡΕ ἴῃ πουτῸ σϑποσο, 5.6 πίη πυμΐο 



᾿' ἊΨ ι δὰ Ψ; 

᾿ ΚΥΡΟῪ ΠΑΙΔΙΙΑΣ Η΄. 
ΟΝ 

"ὥρμα δὴ ταύτηντὴν ςρωτείαν, ἐν ἣ λέγεται καταςρέψασθαι πάν- 
τὰ τὼ ἔθνη, ὅσα " Συρίαν εἰσξώντι οἰκεῖ μέχρις ἐρυθρᾶς ϑαλάσ- 
σης. Μετὰ δὲ ταῦτα, ἡ εἰς Αἴγυπτον ςρατείω λέγετοωι γενέσθαι, 
κοὺὶ καταςρέψασθαι Αἴγυπτιον. ἸΚαὶ ἐκ τότ τὴν ἀρχὴν ὥριδεν 
αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν, ἡ ἐρυθρὼ θάλαττα" πρὸς ἄρχτον δὲ, ὁ Ἐὔξεινος 
πόντος" πρὸς ἑσπέρων δὲ, Κύπρος καὶ Αἴγυπτος" πρὸς μεσημζρί- 
ὧν δὲ, ππϑιοαία. Τότων δὲ τὼ πέρωτω τὼ μὲν διὼ ϑάλπος, τὰ 
δὲ διὰ ψύχος, τὼ δὲ διὼ ὕδωρ, τὰ δὲ δι᾿ ἀνυδρίων δυσοίκητοα. Αὐ- 
τὸς δ᾽ ἐν μέσῳ τότων τὴν δίωιτων ποιησάμενος, " τὸν μὲν ἀμφὶ 
σὸν. χειμῶνα χρόνον διῆγεν ἐν Βαξυλῶν, ἑπτὰ μῆνας" (αὕτη 
γὼρ ἀλεεινὴ ἡ χώρα) τὸν δὲ ἀμφὶ τὸ ἔαρ, τρεῖς μῆνας ἐν Σό- 
σοις᾽ τὴν δὲ ἀχμὴν τῷ Θέρος, δύο μῆνας ἐν ᾿Ἐξχξ ατάνοις" ϑτω 

40] 

αυᾷ πδίομο5. ὈΠΙν Υβαβ 510] 5110] 6 οἶβ58 αἰοῖτιν ἀρ 80 ἴηργαββιι ϑυσῖδθο δὰ 
ΤΩΔΓ6 ΓΟΘΓΙΠι α56116 5665 585 μπαθθηΐ. οβίθὰ, βυβεθρία ἴῃ ἄϊρνρίαπι [ει- 
τὰ Ἔχρεαϊῆο, ααἃ Μαργρίαμη βυθοροῦ. Αἰαὰθ αὐἀρὸ ἀδίησθρβ Πηροσϊαπι 
Ο νεῖ (γι παθαΐ δὰ ΟΥἸΘὨΐθῃ., Γαδ γ6 ΓΕΡΤΌΙΙ ; ἃ] ΒΘρ ΘΠ ΠἼΟΠ65, ροηΐῃ5 ἔλχῖ- 
πι5: οοοἰἀθηΐοπι νουβὶβ, ΟΥ̓ ΡΥ εἴ ὐρ υρίυδ : δὰ πιθυϊἀΐθην, δ Πίορία. Ηδ- 
ΓᾺΠῚ δυϊθπὶ ΓΘΡΊΟΠΙΙΠ. ΘΧΙΓΘΠῚΪ ΠΠΠ68, ΡΆΓΠΠῚ Οὗ σαΐογθτη, ραυην ῬγΟρίεδι ἢ]- 
5015, ΡΤ ΡΓΟΡΙΘΓ Δα 8 Π), ραΥἕ πὶ ΟἿ ἀαιλδο ἸΠορ απ)» διηΐ ργορθιμοάὶηι 
ἱππαὈ  0165. ἴρβε οὰπι ἴῃ πάγη Γι αο νἱνθγοῖ, ΠΥ θΘΓΉΟ ἰθ ΡΟΥΘ βθρίθηι 
ΤηΘη865 ΒαΌν]ΟηΘ ἀδρσοθαί : (ἰδῖα αὐἱρ 06 τθρῖο ἰθρί ἃ 651) νθιΏΟ, {{Ὲ5 16η- 
565 ΚΌ515; ἰρ58 ἐθείαίθ υἱσϑηΐθ, ΓηΘΏ505 ἀΠ05 ΕΠ τ ΔΠ15: απο αἰαὶ [8 σογοῖ, 

Ε2 

ἃ "ἥρμα δὴ ταύτην, ὅχο.} (ἃ ΜΆ. Βοά!, οἱ 
{ποτὶ δαϊε, 405 νἱαϊ, οἴηηθ5. ἰθοῦ Βι- 
ἀρῃβίβ, ἰθβίβ Τ᾿ ποϊαυίο, παροί ταύτην τὴν 
ςρατιὰν ἔχων; ἐν ἢ λέγεται, ὅκα. Ι1ρ586 ΤλΔ᾿ ἸΏ 
αὐϊάστα οαπὶ ίθρδηο γοίϊπουθ Ὑπ]ρ δι 
Ἰοοϊοπθμ,, οἵ βἰαΐτι ρμοϑί ὥρμα δὴ ἀἀ]ϊοοτα 
ῬΥΞΡοβ [ΟΠ 6Πὶ εἰς, γα] ἐπὶ 510 1. 1. ». 48. 
ὡρμᾶτο ἐπὶ τὴν ςρατείαν. Αἰ οἄ ΟΥ̓ΔΠΐΏΟ ἔδοϊ- 
εηάστῃ ; ηἶβὶ ουὐϊφαδτη υἱβῦγῃ ποσὶ ὁρμᾷν 
ἰγδηβιγὸ ΒΌΙΩΘΥΘ, 

Ὁ Συρίαν εἰςθάντι) ἘΣ φοάοτῃ ΠἰὈτο Βὲ- 
ἀφηβὶ Τυθυποϊαν 5 οἰΐδτη αὐΐονί ργοθάΐαυα 
δἰ ττν ἐκθάντι" οἱ γυραΐα ϑηι βου ρίαγα 

πουϊᾳυδη Ῥοξίροποπἦα νἱάθίαγ, 
γ γθα οπίτη 46 60 ροϑϑίηΐ 1ἰη{6}} 1 ῖ, αὶ ἰῃ- 
ξτ6550.8 ϑ'γτγίαιη, υἰΐγα θαι αα τη γῸ 056110 
ΤΌΡΓΌΤΩ 

α Τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν, ὦ οθ.] υοά ΟΥτὶ ἰη5.- 
ταΐατη το] αὶ ἀοίποθρϑ Ῥουβατιτη Τ6 5:68 
ἐογὰ Βθου βυηΐ. ἸΝΝοβίθυ ἀναθ, γ΄. 588 ἤποπι: 
ἡ δὲ πρὸς ἕω, ἐπὶ Σῶσά τε καὶ ᾿Εκθάτανα φέροι, 
ἔνθα ϑερίζειν αὶ ἐαρίζειν λέγεται βασιλεύς. ῬΙι- 
ἐατοῖ!, ἂς εαἰϊ, Ῥ. 004. Καίτοι τέςγε Περσῶν 

βασιλέας ἐμακάριζον, ἐν Βαδυλῶνι τὸν χειμῶνα 
διάγοντας" ἦν δὲ Μηδίᾳ, (Ἐοναΐαπῖ5. ὨΘΙΩΡΟ) 
τὸ ϑέρος" ἐν δὲ ϑούσοις, τὸ ἤδιςον τοῦ ἔαρος. 
Αρτά ουπάρσιῃ. Ἡϊοκοπθ5 οὕστη σπὴ 5 Αἴδο- 

Ἠ18 ΟοΥϊηί μα, οἵ σουϊηΐηο ὙΠοῦαΒ τλΐσνα- 
ἰἰοηθ5 ᾿ηϑεϊαΐο {1 8.45: τ] 556 ἀἰοϊ αν, ἀ8 
Ῥγοΐίοοι, υἱγνῖ. ΚΗ. 78. παρέθαλε ταῖς βασιλέως, 
ἔαρος μὲν ἐν Σόσοις, ῶῶ χειμῶνος ἐν Βαβυλῶνι, 
ϑέρυς δ᾽ ἐν Μηδίᾳ διατριδαῖς. Ἡϊης ἃρυά 
«ἤγιδί θην, Ἰδονπ οποοι. Ὁ. 3039. Τ΄ 1. 
Ελϊὶ. Οχοι. μετανάςαι τινὲς βασιλεῖς, καὶ 

πλάνητες. οἰξἰλαπαι8. φαϊάθηι 46 «ἀηήηαὶ, 1. 
10. ο. 6. ἀ6 Ῥογβαγοσι χορὸ Ἰοχαϊζαν ἰδη- 
ααδιη ϑερίζοντος μὲν ἐν Σύσοις, χειμάζοντος δὲ 
ἐν ᾿Εἰκθατάνοις. Αἱ Ἰοο 6555 Θογγαρίμαμη, 
ἰεσεπἀύχααιαθ ἴθ] φοπιμνιίαι5 νου 8, ϑερέ 
ζοντα μὲν ἐν ̓ Εκθατάνοις, χειμάζοντα δὲ ἐν Σέσοις, 
δηϊηδλάγνους ροβί ἀοοί!55. ᾿γδδομίιηιν Π{π|5- 
ἰγῖ5. σοῖς. 'ραγηιοηῖιδ Οὔδονν. δὰ «πε. 
οΥαΐ, 1. Ὁ. 1920. Μιΐον, αὐΐοηλ ἤδατι πη Ὸ 
ἤθαᾷὰθ ΠΠππτὰ ἀρὰ ϑεέραδοηθην ᾿ἰάθπὶ ἔδυ 
αἴοι, αἰᾳαο 1ἃ αποά ὁχ οὐλίδαγιο δα α! υ η!, 
ΔηΪ ἀν 1956: 15. δηΐῃ |ἰ0. 11, Ρ. 795. 
5810 ΒΟ. Ό1:, ἢ ἦν τὰ ᾿Ἐμβκθάτανα χειμάδιον τοῖς 
Πέρσαις. ΤΩΝ, 2 νῦν ἔτι τοῖς Παρθυαίων βασι- 
λεῦσι τὴν αὐτὴν. παρέχεται χρείαν τῆ, 3Ὁ ἀσφι- 

λείαν. Ἰἴφοιὰ ἰατηοη |10. 1θ. ρὰς. 1079, ἰτὰ- 
εἰϊ, ᾿οναίαα νορσῖῦ5. Ῥανἐπογιη αρϑίϊγα 
ρθη θτι5 δοάσμι 6555. ΟἼΗ ΡΥ, 5ἱ ΠΌοί, 
Τοιι. ΟἸμ" "505. ογαϊ. 6,» 56, «ἤϊξοη, ἢ 
12. ο, 1. ρ, 513 
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δὲ σοιδντ᾽ αὐτὸν λέγδσιν ἐν ἐωρινῷ αάλπει χωὶ τυ ν, 
ἀεί. Οὕτω δὲ διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι, ὡς πιῶν μὲν 
ἄθνος μειονεχτεῖν ἐδόκει, εἰ μὴ Κύρῳ πέμψειεν ὅ,τι καλὸν αὐ- 
τοῖς ἐν τῇ χώρῳ ἢ Φύοιτο, ἢ τρέφοιτο, ἢ τεχνῶτο- πᾶσο, δὲ πό- 
λις ὡςαύτως" πᾶς δὲ ἰδιώτης πλόσιος ὧν ὦετο γενέσθαι, εἴ τι ΚΚύ- 
ρῳ χωρίσωιτο" κωὶ γὼρ ὁ Κῦρος χωμξάνων παρ᾽ ἑκάςφων ὧν ἀφθο- 
γίων εἶχον οἱ διδόντες, ἀντεδίδο ὧν σπανίζοντας αὐτὸς αἰσθάνοιτο. 

Οὕτω δὲ τὸ οἰῶνος προχεχωρηκότος, μάλα δὴ πρεσβύτης ἂν 
ὁ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας " τὸ ἕξδομον ἐπὶ τῆς αὑτῷ ἀρ- 
χῆς. Καὶ ὁ μὲν πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ πάλωι δὴ, ὥςπερ εἰκὸς, 
ἐτετελευτήχεσων οὐτῷ" ὁ δὲ Κῦρος ἔθυσε τὼ νομιζόμριενω ἱερὸ, 
καὶ τὸ χορῦ ἡγήσατο Πέρσωις κωτὼ τὼ πάτριο, καὶ τὼ δῶρα 
σᾶσι διέδωχεν, ὥςπερ εἰώθει. ἸΚοιμηθεὶς δ᾽ ἐν τῷ βασιλείῳ, 
ὄνωρ εἶδε τοιόνδε᾽ ἔδοξεν αὐτῷ προςελθὼν " χρείττων τις ἢ κατὰ 

5ΘΙΏΡΘΙ ἴῃ ΟΆΪΟΥΘ ἐτρογέηιιβ νθυη0 ν]ζᾶ πη ΘΡ 556 αἸοῖΡ, Ἐγαΐ αὐΐθπι θὰ ἢο- 
τηϊπαη} οὐρα ᾿ρβαπὶ Δα ϑοίο, υὖ Παῖϊο αϑονβ ἀἰϑίθυϊοσε νἀ θγθίαν 6556 σοηαὶ- 
ΤΙΟΏΘ, 5: ποὴ Οντο ταϊίθγοῖ αὐ! αμ1ἃ ᾿ρ515. θρυθριαμῃ ἴῃ Γοσίομθ δά νοὶ πᾶ5- ἡ 
σργοίαγ, νοὶ ἰθγοίαγ, γε] ἀὐῖθ ρϑυοθγθίιν : Ἰάθα αἰιϑονῖβ αὐ 5 ; οἵ αν} 
Ποπῖο ρτϊναίιβ ορα!θηΐαπι 58 ἃ ΟΠ γα θαίαγ, 51 χα Οὐτο ρα σαγθίογ : Πᾶπὰ 
Οντιβ ἃ 5ἰηρι 15. ΔΟΟΙρΊΘἢ5 6ἃ, ΠΟΤ ΩΣ σορίαγα 1}}1,) ααἰ ἀαθαπέ, Παθογθηΐ : 
ψΙΟΙβϑίγα οἷς ἰἃγο θρῖον θὰ. ΘῸΟΥΕΠῚ ᾿Ρ505 ἸΠΟΡ65 6558 δῃϊπηδ νογίογοί. 

Ῥοβίθασιαμη ποὺ τη060 εοἴαΐθ Ῥτονθοῖου ΟΥΤΒ 6556 σοορ ββοῖ, δἀπιοα ὰπι 
ΒΘΠῸΧ ν]06 [Δ ΠῚ 5ΘΡ[η1ἃ,) ΘΧ 40 ᾿πηρογίατῃ δἀθρίαβ ογαΐ, ἰπ Ῥδυβίαπι υθηϊζ. 
Οκὸ ἐδηῖροῦα ἴὰτη Ῥαΐου [πὶ πηδίου ἐρϑίμδ Ἰαυιἀπππιπη, σοι ΟΥΘΒῚ ρα οβί, ὃ 
γὶνὶβ θχοθββογαηΐῖ : ἡΐο Οὐτὰβ 58ου βοῖα βίαταία ἔδοϊί, Θχ ἰπβεϊζαϊο ραΐτο οἰο- 
ται Ῥογβαγιηὶ αἰχὶΐ, οἵ ΟΥῸ ΠΊΟΓΘ ΠΠΠΠΘΥα ἴῃ ΟἸΠΠ65 αἰδί θυ. (ΟΟηΞΟρ᾿- 
ἴπς ααῖθ πη} ἴῃ γορὶᾶ, βοπηημαπι ΠῸΪ ΘΠ] νἹ : ἀσσοάθγο φαϊβηίδτη δα ἴρβιμη 

ἃ Τὸ ἕδδομον, δ 5.7] ἰανγὶεϊνιι5 οχ γοϊιδί, ΔΏΠΟ5 Βανμίιομϊοὶ τεσϊ ΟΥγὸ ἐγ ΐἶδβο, 
ΘΧΘΙΏΡΙ. δαΐονὶ τὸ ξύδομον ἤδη ἐπὶ, ἕ 6. Π66 
χη]. Ψοίογοβ αυϊάδτη ᾿πἰθυργθίθϑ οἷα 
Ῥάγχαπι Ἰοσιη πο Δοοοροσιηΐῖ, νουίθυζηί- 
46 δαἀθὸ τὸ ξύδομον αἸλῖο δερίϊηιο, ἸΏ Β1Ρ.)65 
ᾳαοβάδιηῃ (ΘΠ Ρογτα οἵ δημ δ] τη βουὶρίο- 
γ865 (μογδϊπαία Τογηϊοί ζῆν δὰ δηη. Νῖ. 

. Ῥεϊαυϊιήη, ἀ6 Ποοῖς Μθρῖαν. ΠΡ. 10.Ὁ: 
τ, Ῥγὶ(ἀοαιαίι, δὰ ΔῊ. .) ἴἢ ΟΥΥΟΥΘΙ 

οἀπἀαχογαηί. Η οηίμη, Νοϑῖνο Οὐγορ. 1. 8. 
«ποίογα οἰΐζαΐο, αἀβγχηδηΐ, Ουγατη 8 ηΠῸ 
Ἐπ ΟΥἿ 5 βορίϊαιο οοοῦθϊβδβ6. Αἱ οουίὰ 
Χοπορποπίθηη ἃ εοΐαυΐο 5α]ίθιη αἰϊθης 5 
Ἰδοΐατη 6558 οροσίαϊζ, ρυϊιβααὰτῃ δα δαοίο- 
τἰλαΐθγη οἷκβ ᾽ῃ Ηἰβιουιαὰ πάθυλαιαθ ἱταγηΐητι- 
δηάδιῃ ἔπογαΐ δάργθβϑιιβ. τὸ ξόδομον αΥγ85- 
οἷβ Ιάδχῃ οβί ψαοα μα ϊηὶ5 δορεηνίηι : βἰμηὶ- 
ἸΠ6. τὸ τρίτον, τὸ τέταρτον, τὸ τέμπτον ΒΟοηδηΐ 
ἐεγ λα, φιιαγίϊιι, ηιυίι. Θθαγα ἀοοίὶ 
1Πὶ γτὶ Ῥουροσαμ 6χ μοο ἰθθο (Πθηι6 ΘηΪ πὴ 
Δ11ὰγὰ, ορίπου, ἈΠ πι πὶ δα 5οη δ ἢ ἃ γ) κὰδ Τὴ 
ΤΡΔὮΘΥΘ ΒΟΙ ΡΥ 1) ἈΘΠΟΡΠσπίθ τη εορξαγη 

οΟ]Θσοσαπέ. Ηδο 46 τὸ Ρ᾽υτα ΤΌΥβδ ἢ Δ}10]. 
Ὁ Κρείγτων] Ῥγεοΐου ὙΌΣ ΆΥΘΤᾺ 5] σηϊἤοα- 

τἸοπθιη, ἤϑδιηπ δἰϊαπὶ ποΐαϊ, αὐ τοῖῃ, ἴῃ 
φυἃ Υἱβ ᾿ῃ6ϑ τηϑῖου αἰαα, ίαίο ἴῃ 80- 
»)υδιἃ ». 910. τάχ᾽ ὅν ἂν καὶ σοι τις ἧτος τῶν 

κρειττόνων συνέποιτος ζιξαγοῖὶ. ἴῃ υγΥΐιο 
Ῥ. 599. τῦτο τὸς βαρβάρες ἐπέσχε τοῦ μιν ὦ 
χωρεῖν, ὥς τινα τῶν κρειττόνων ϑαυμάσαντ - 

Γαλιοῖαν. ἴῃ δ ηιρ. δα. «Πηϊδέ. Ὁ. 036. ἐδεξιοῦν- 
το ὥς τινα τῶν κρειττόνων, ει ἀἰδογην φυθηϊ- 
φῬίαηι ἐαοθρευιΐ : ὩοῺ νογὸ αὐ γουίθγαΐ 1116, 
κἰ φιιοηιρταιη οἱ ργαβιανϊογῖδιι8, ὅς, οἢγίδβ- 
ἰϊά. παναθην. Τ'. 1. Ρ. 96. εαἰϊΐ. Οχον. ὅτι τῆς 
“Ελλάδος ἐςόν ἔρυμα ὑπὸ τῶν κρειττόνων πεποιη- 
μένον, ὅο. ϑ851ὸ Αποΐογοβ 8111. ΗἩδϑιοϊιῖτιδ, 
οἵ κρείττονες, οἱ ϑεοί. Οὶ Ἰοσαδηάϊ πιοᾶο 
ἰχσθηι ΤὈσπογατο υἱἀοίαν ΧΘΠΟΡΒΟΩ, ρ]θηῖ- 
οὐἱ ἤδο 5118 Οὐδ οΠ6, κρείττων τις ἢ κατὰ 
ἄνθρωπον. )6 αἰνὶ 5 ἐπιφανείαις νἱά6 α18 
ἀἰββογαὶ ΟἹ. ΟἹορὲο, ἃ (νη. χὶϊ. 7, 



ὁ" σοιαύτην χαὶ τελευτὴν δόναι.᾽ 

οἰἴβεαυο αἱ ἰανοί, Πογίαπίυγ. 

Ὅ ᾿ ἐμεν 

᾽ » 
ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἡ΄. 488 

,«δνυ. εἰτϑεῖν, συσχευάζε, ὦ Κῦρε" ἤδη γὼρ εἰς ϑεὸς ἅπει. 
Ῥῶτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄνωρ ἐξηγέρθη, χαὶ σχεδὸν ἐδόκει εἰδέναι ὅτι σῷ 
βίς ἡ τολευθθμαρείο. Εὐθὺς ὃν λαξὼν ἱερεῖω, ἔθυε Διΐτε πα- 
φρῴῳ καὶ Ἡλίῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις Θεοῖς " ἐπὶ τῶν ἄχρων, ὡς Πέρ- 
σα! ϑύεσιν, ὧδε ἐπευχόμενος" “Ζεῦ πατρῷε καὶ Ἥλιε, καὶ 
“πχάντες ϑεοὶ, δέχεσθε τάδε, χαὶ τελεςήρια πολλῶν καὶ 
“ χαλῶν πράξεων, καὶ χωριςήριω, ὅτι ἐσημήνατέ μοι καὶ ἐν 
“ ἱεροῖς χαὶ ἐν ὀρωνίοις " σημείοις χαὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ “ ἐν φή- 
“μαᾶϊς ἃ τ᾽ ἐχρῆν ποιεῖν χαὶ ἃ ἐκ ἐχρῆν. “ Πολλὴ δ᾽ ὑμῖν 
“χάρις ὅτι χεϊγὼ ἐγίγνωσκον τὴν ὑμετέραν ἐπιμέλειαν, καὶ 
“ ῥδεπώποτε ἐπὶ τοῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρόνησα. 
“Αἰσϑμωι δ᾽ ὑμῶς δῦναι καὶ νῦν παισὶ μὲν χωὶ γυναικὶ καὶ φίλοις 
“ χωὶ πατρίδι εὐδαιμονίων" ἐμοὶ δὲ, οἷόν τερ αἰῶνω δεδώχατε, 

Ὁ μὲν δὴ ταῦτα ποιήσας, καὶ 
οἴχαδε ἐλθὼν ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύσεσθαι, καὶ κατεχλίθη. ᾿Ἐπεὶ 
δὲ ὥρω ἦν, οἱ τετωγμένοι προςιόντες λόσασθαι αὐτὸν ἐκέλευον. 
Ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι ἡδέως ἀνωπιαύοιτο. Οἱ δ᾽ αὖ τεταγμένοι, ἐπεὶ 
ὥρω ἦν, δεῖπνον παρετίθεσαν" τῷ δὲ ἡ ψυχὴ σῖτον μὲν 6 προςίετο, 

ΨΊ5115 6ϑί, ππϊδηᾶ 5ρθοὶθ διυρυδβίϊου, 41 ἀἸοογοῖ, ρᾶγὰ 6, Οὔτ : ἠδπὶ δα ἄθος 
ἦδτα ἴἴυτιβ 65. Ηος βοιηῃϊο υἱβο, οχοϊταΐιβ θϑῖ, ργορέαιιθ βξς:. ούνος 
νἱΐϑα εἱδὲ ἴπθπι δίθββθ Ουδη) ΓΘ ἢ} βπιριῖβ ἸηωΧχ Ποβι 115, 7ον] ραίτίο, οἱ 
5011, οἱ (115 σεθίθυῖβ [ἢ βιιπλτ} 5 τηοηΐιη ᾿πρ15, 41 ῬΟΓΘῚ5 58 ου  Ποδη αἱ Πγ05 
68ῖ, γεπὶ αἰ νι ηδπ ἔθοϊξ, οἰ Πυ] 5: πο αἱ τιβι1ι5 οϑί ργθοδίίοηθ : “' δ αρ [οΓ ρϑίγθ, 
“ τάσιια 5οἷ, ἂο σοβ αἢ τη] νουϑὶ, δορί πεθο βαογα, αυϊθ115. οἵ τυ }15 ργϑ- 
“Ξ οἰατίβαιθ δοίοηΐθιιβ ἔπθην ἰπηροηο, δὲ ογαίϊαβ νΟὈ]5 ἃρὸν, αυδα Π]Πὶ ἐπὶ 
(ἐ ἴῃ 586. 1 115 τὰ πὶ 510 15. ΠΟΘ θβίιθιιδ, {πὰ ΔΈ ΘΙ 159 τὰπὶ Ομ 015 68 βρη] ῆ- 
“ ξβκ[15, ας νοὶ (οϊθηάα νοὶ οὐ τοπάα ογαηί. Μαρῃδβ οἰ νΟΌΙ5 ρτᾶ- 
“ὁ τἴα58 ΔρῸ, 4ιοα οἱ 'ἴῃ86 ουχαμῃ εἶδ ἤϊ6 νοβῖγα ἀΡΏΟΥ ΘΙ), οἵ ΠΌΠΟΙ Δ ΠῚ ΤῚ6 
“6 γρθιιβ ΡΓΌΒΡΕΓΙΒ Βιργα σΟΠ αἰ ΟΠΘη.) ΒΓ ἀμ δ1 Θχτα θυ, ΒΟΡῸ διυιΐθιη νΟ5, 
ἐξ με πυης αυοαιιθ {6 γ15, ἀχουὶ, δογοῖ8, ρϑίτῖε (οἰ ἸοἸ ἴθι ἸΔγρ ΔΆ ΙΗ : Πα] Ὠ] 
“ἡ νογὸ ρεΐο, υἱ αυαῖθ ΘΟ ῃ 6 5515{15 ϑοντπι, ἰαἐθπη οἰϊᾶπ οχϊίαμη ἀ6115.) Ηἰς 
Ῥογδοιῖβ, οἂπι ᾿“ἀογαιπὶ γουουἰβϑοί, συ 1611 56. ἀἀγθ ἀθογονῖῖ, οἱ ἀθουθυ. 
Ῥοβίραασιιαια θη ρὰ5 ᾿ἰὰ ροβοογοῖ, δοσθάσῃηϊ ᾿ϊ, ααϊθυ5 μος ογαΐ ὨΘρΌΣΙ ἀδίιπι, 

μὰν ΠΟΥ 1116 56 αυΐοβοογο ἠϊσοραῖ, [6Πᾳ6ηὶ 1}]], 
φυθυβ 1ᾷ ογαΐ ποροτ! ἀαίι, οὐπι Το Πρι15 οπβθί, φορηδιη ἐρδθὲ Δα ροπαηίὶ : δἵ 

“Ἂ 

ἃ. ᾽πὶ τῶν ἄκρων, ὡς, ὅς. ῬΎΟ ὡς Πέρσαι 
δύσι. ϑίδορῃδῃο ρῥ]δοοί ἐφ᾽ ὧν Πέρσαι ϑύυσι. 
ϑ5'6α πΙ8}} τασίο, 
Ὁ ΣημείοιςἾ ἴῃ ΜΆ. Βοά!. εἰ οἀϊίομεο «ἡ ὰ. 

ΠΟ σοϊηραγοί νῸχ ἰδία : υάτη ἰὩἸηθη 5 6- 
ἘΠ ΔΤ 6586 οβίθηαϊ νοὶ Πΐο ἴοοιι5 ἢ. 48. 
Ὅτε μὲν, ὦ παῖ, ϑεοὶ ἵλεῷ τε Κα, εὑμενεῖς πίμτυσί 
σε, ἢ ἦν ἱεροῖς δῆλον ζ, ἐν ἠρανίοις σημείοις. 

5 Ἔν φήμαιςἾ ὝῸΧ φήμη. ἰπστ, ΖΜ ιοία- 

(μια αὐ 1], κ΄. Ὁ, 799, ὁ τὴν ἁπλῶς ἀνθρωπίνην 
δηλοῖ λαλιὰν, ἀλλὰ τινα ϑειοτέραν, δηλωτικὴν τῦ 
μέλλοντος. Ἵ πῶ 

ἃ Πολλὴ δ᾽ ὑμῖν χάρις, ὅς 9.1] ΟΥ̓ΔΙΙΟ ΓΔΓΙΒ51- 
γηΐ Ἀρτα τοὺς ἔξω ΘΧΘΙΏρΡΙΪ; 4αραιο ΟΠγῖ5- 
ἰαῦο ἄϊσπα [στ ποχαΐϊπο. γα δ18. ἰϑίϑ, 
ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρύνησα, παπα πὰ Ἰοη πὰ 1860» 

ὅτι ἃ Ἰοουμομΐθὰ5. ΔΡΟΒΙΟΠ οἷ. Ζόσην, ΣΙΪ, 
3.16. 1 Οὐ. ἵν. δ 



ἀρδά ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
᾿ 

διψῆν δ᾽ ἐδόκει, καὶ ἔπινεν ἡδέως. Ὥς δὲ χωὶ τῇ ὑφεραίῳ συ- 
νέξαινεν αὐτῷ ταῦτα καὶ τῇ τρίτη, ἐκάλεσὲ τὸς παῖδας" οἱ δ᾽ 
ἔτυχον συνηχολϑθηχότες αὐτῷ, καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις. Ἔχάλεσε 
δὲ χαὶ τὸς Φίλος, καὶ τὼς Ἰ]ερσῶν ἀρχάς" παρόντων δὲ πάντων, 
ἤρχετο τοιῦδε λόγϑ᾽ 

“Παῖδες ἐμοὶ; καὶ πάντες οἱ Ὡωρόντες Φίλοι, ἐμοὶ μὲν τῦ 
« βίᾳ τὸ τέλος ἤδη πάρεςιν" (ἐκ πολλῶν τῦτο σαφῶς γιγνώσχω) 
“ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὅταν τελευτήσω, ὥςπερ εὐδωΐμονος ἐμ καὶ λέ- 
“γεῖν καὶ ποιεῖν πάντα. Ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὦν, τὸ ἐν παισὶ 
““γομιξδόμενο κωλὼ, δοχῶ χεχωρπῶσθωι" ἐπεί τε ἥξησο, τὼ ἐν 
“ γεωνίσχοις" τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος, τὼ ἐν ἀνδράσι. Σὺν τῶ 
“ἐ χρόνῳ τε προϊόντι ἀεὶ συνωυξανομένην ἐπιγιγνώσχειν ἐδόχϑν 
“ χαὶ τὴν ἐμὴν δύνωμιν ὥςτε καὶ τὸμὸν γῆρως ἐδεπώποτε ἢσθό- 
“ μὴν τῆς ἐμῆς νεότητος ἀσθενέξερον γιγνόμενον, καὶ ὅτ᾽ ἐπίι- 
“ἐ χειρήσας ὅτ᾽ ἐπιθυμήσας οἷδω ὅτο ἠτύχησα. ἹΚΚοὶ τὸς μὲν 
“ φίλος ἐπεῖδον δι’ ἐμδ εὐδαίμονως γενομένες, τὸς δὲ πολεμί- 
“ρους ὑπ᾽ ἐμ δολωθέντας" χαὶ τὴν πατρίδο, πρόσθεν ἰδιωτεύο- 
“ἐ σὰν ἐν τῇ Ασίᾳ, νῦν προτετιμημένην κατωλείπω" ὧν τ᾽ ἐκτη- 
“ σάμην ἐδὲν οἶδα ὅ,τι ἐ ἀρ να Κ Κ αἱ τὸν μὲν παρελθόντο 
“ἐ χρόνον ἔπραττον ὅτως, ὥςπερ ἠυχόμην᾽ Φόξος δέ μοι συμπαρο- 
“ μωρτῶν μή τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἢ ἴδοιμι, ἢ ἀκόσωιμι ἢ πά- 

Ογγὴ δῃϊηλαβ ποῃ 1116 αὐϊάθηῃ οἰδιι δαπηςοἷγαΐὶ, 566 5ι{τ6 υἹἀθθαΐι, αἴαιϊιδ 
α(ἰοὺ σατὰ νοϊαρίαϊο ὈΙ 11. Ἐπδάρτγη 11} οὐπι αἰΐογο αἰατθ ᾿ἴθηη ἰογίῖο ἀἷθ δο- 
οἰ Ἰϑβθηΐ, ΠΠ1Ὸ5. ἀγσΘββιν : (1 ἰογιὃ ἔμηι6 Θὰ τα βθαασί!, ἴῃ Ῥεγβῖᾶ ἀθρορδηί. 
ΑΥ  ββιν!ς οἱ ἀπο 5 οἱ ῬΟΥΓΞΆΓΕΙΠῚ Πιαρ βίγαίαϑ : σα] 7αηὲ πηϊνουβὶ οὰπι δ665- 
56ηϊ, ΠΪ ΒΠΊΟΟῚ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘ ΠῚ ΘΧΟΥΒΙΙ5 ὁδί: 

“ἐ Τῃβίαϊ τηοραὺ, τη6ὶ {]]]1, ἂς νῸ5 ΔΙΏΪΟΙ ΟΠΠ65 ααἱΐ Διἀθβι15, νἰζϑθ Ὠ]Θὲ8. {15 
“ὁ (ὁΧ πλυ 5. ΙΔ φιΐάρηι ἐπα] οὐδ σου σορΏοβο0) : ΨῸΒ δαΐθιῃ, ᾿ΌΪ νἱζαι 
“ ρα] πιοῦγίο σΟΠΊΠλπαν ΓΟ, 46 Π16, ἰαΠαια ηὶ Ὀοαΐο, οἱ ἀἴσθῦ ομηηΐὰ οἱ ἴασο- 
ἐ γα ορογίθί. Ναηι οἱ οπη ῬΌΘΙ Θ556Πὶ, ΘΟΓΠη, Πα:Ρ ἴῃ δοίαο ΡΈΘΥ] ργοο- 
ἐκ ΟΙαγα οχ βΕ τη ηζαγ, ἔτ οϊπὶ τα] ΘΟΠΒΘΟ 5 6556 ν᾽ άθοῦ : οἵ δ Θβοθη5, 
“ἐ ΘΟΙΠ απὸ Παρϑὲ δ οϊθβοθηίία οἵ νἸγ ] Θππ ρτογβιὶιβ δα εθϊαΐθπι ΟὉΪ ρου ν θη, 
(( ρΟΓῚΠ αἰ: ὙἹΓ 115 τοῖα παθοῖ. υΐῃ δὲ ὈΥΟΡΎΘΒΒιι ἴθ ρου 8 ΓΟ 5 ΠΊΘἃ8 
ἐς ῃῃὰ αἰιοίαβ ἀΠΪΠαἀνουίθγο νυ] θθαν : δἀθὸ οἵ Ξοηδοϊαζοηι πηθᾶπὶ δ ἀο]βοθη- 
( τἰὰ παπααμ ἰῃ} ΘΟ  Π]ἸΟΓ πὶ ἕαοἴαμ θη βϑυϊη, πθαπθ αὐἰϊάααᾶπῃ νοὶ δάρτγες- 
ἐς 5ῃλ ΠῚ6 νεὶ Ἔχροϑίϊ5βθ, σιοὰ ποὴ δαἀβθαιαίιβ β'πι. ΑἸλῖσοβ. αυϊαρηι ἔθ] ος 
( Ῥ6Γ 116 ἔδοΐοβ νἱὰϊ, ποβίθβ ᾿ῃ βουν]αΐθηὶ ἃ τὴ6 γϑάδοίοβ : ραϊγαπι ἃηίθμδς 
(ἐη}}1Ὸ ἴῃ Αβὶᾷ οἰαγαμη ᾿πηρουῖο, ππιης εἰρηϊζαΐθ ᾿υΙποῖρθυ το Πα 10 : αἰ1δὸ 
«( ἀρῃηϊᾳθ 5ιπὶ σΟΠΒΘα 15, ΘΟΥ ἢ ὨἾΠ1] ΠΟ Ομ βου ν ᾶββθ πι6 βεῖο. Ετ 
(( φιδησιιαπι ΡΥδδίθγιῖο το ρου ΠΪΠ1] ἤθη οχ νοΐο τ] βιισοραθγοῖ, ἑαπιθὴ 
(ἐ ψφαΐα ΘΟμη65 ΤΩ] Ϊ πηδῖλι5 ογαϊ, πὸ ααϊα ἴα ἰαϊαγιιση ν 6] νἹ θυ δ πὶ, ν6] ἃ ΓΘ ΠῚ, 

ἃ Παῖδες ἐμοὶ, κα, ὅς 6.1 Οἴιτα στανὶ πᾶσ οἱ πδηι τα), Ῥγεοϑδυεϊπλ α 5Ὲ Ὁ ἤηθι ΘᾺ- 
ὈΪαηὰ δἀπηϊγα Ὁ}}} οταϊϊομο ΟἸσοτΟ 5. Οαὐο- ΞΌΛηΐ, σοηῃΐθονγυο ἸᾳΥ Δ ὶϊ 
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μ᾽ θοιμι χαλεπὸν, ἐκ εἴω τελέως μέγω φρονεῖν, ἐδ᾽ εὐφραίνεσθαι 
“ἐ ἐχπεπταμένως. Νῦν δ᾽ ἢν τελευτήσω, χαταλείπω μὲν ὑμᾶς, ὦ 
Ὁ χαῖδες, ζῶντας, ὅςπερ ἔδοσαν μοι οἱ ϑεοὶ γενέσθαι" χατωλείπω 
“ δὲ σατρίδω καὶ Φίλος εὐδαιμονθντας" ὥςτε πῶς ἐκ ἂν ἐγὼ δὲ- 
“ χαίως μωκαριζόμενος τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης τυγχάνοιμι; Δεῖ 
“ δὲ χωὶ τὴν βασιλείαν μὲ ἤδη σαφηνίσαντα καταλιπεῖν" ὡς ἂν 
“ μὴ ἀμφίλογος γενομένη πράγματα ὑμῖν πωαράσχη. Ἐγὼ δὲ 
“γῦν Φιλῶ μὲν ἀμφοτέρως ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ τιαῖδες" τὸ δὲ προ- 
“ δϑλεύειν καὶ προηγεΐσθωι ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν καιρὸς δοχῇ εἶναι, τὅτο 
“ἐ σροςτάττω τῷ Ὡροτέρῳ γενομένῳ, χαὶ πλειόνων χατὼ τὸ εἰχὸς 
“ ἐμπείρῳ. ᾿Επαιδεύθην δὲ καὶ αὐτὸς ὅτως ὑπὸ τῆςδε τῆς ἐμῆς 
“χε χαὶ ὑμετέρας πατρίδος, τοῖς πρεσξυτέροις, ἐὶ μόνον ἀδεὰ- 
“ φοῖς, ἀλλὼ χαὶ πολίταις, καὶ ὁδῶν χαὶ άκων χαὶ λόγων 
“ ὑπείκειν" καὶ ὑμᾶς δὲ, ὦ σαῖδες, ὅτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαίδευον, 
““ σὰς μὲν γερωιτέρες προτιμᾷν, τῶν δὲ νεωτέρων προτετιμῆσθαι" 
“ ὡς ἂν παλαιὼ χαὶ εἰθισμένοω, καὶ ἔννομω λέγοντος ἐμδ, ὅτως 
“ ἀποδέχεσθε. Καὶ σὺ μὲν, ὦ Καμξύση, τὴν βασιλείαν ἔχε, 
“ἐ ϑεῶν τε διδόντων καὶ ἐμ, ὅσον ἐν ἐμοί" σοὶ δὲ, ὦ Ταναοξάρη, 
“ σατράπην εἶναι, δίδωμι Μήδων τε χαὶ ᾿Αρμενίων, " καὶ τρί- 
ἔχων Καδεσίων" ταῦτα δέ σοι διδὸς, νομίζω ἀρχὴν μὲν. μείζω 

“ἐ ψαεὶ ρδίεγοι σεὶ σσαν 5, ΠΟΙ 18 ΤΠ σοη αβϑιΐ, αἵ ργουββ δἰαΐο δηγη0 Οββθηη, 
“ἐ γεὶ εἰϊικὰὸ ᾿ξοίατοσ. Νιης 51 τη υ δι, νῸ5 α!46π, {Π1], αιιο5 γα ἱῃὶ 41] παβοὶ 
“ἐ γοϊαδγο, Ξυρθυβίϊ θα γοϊπαυο : οἱ ραϊνϊαπι οἴ ἀηηΐσος ἰάθη το] ηααο ἰουτυ- 
“ἐ ῃδΐοβ : αἱ ροβϑὶς ἴασις ἤθε, αἴ ΘρΡῸ ΠΟη τηϑυϊὸ βοιηριτογηᾷ ΠπομηἸ τὰ 
“ἐ Βραΐυπι πι ργορ Ἰσδητ πη πιθπιουϊᾷ, οἰ θοῦ ἢ Εἰβὲ δυιΐθπι τὶ ἸΆπὶ πος 
““ φῃοαῖθ ἀδοϊαγαπάμπι, οὐ γορηθι το πάπα ; ἠδ τα ἴῃ ἀπιθίριιο γϑἰ οἴη 
“ἐ πρροῖϊα νοὶ ἰασθϑβαῖ. (ὐοιηρίθείογ θαι θπι, {Π1], 0 Ὁ] αἰΓαση 16 ν βγη 
“ἐ βεῃονοϊθηᾷ : νογὰμη οἱ σοη51}}10 ργον!άθγο οἱ ἀτιοῖβ οἴποϊο ἱπηρὶ; ααδοιη- 
(ἐς 4ὰ6 ἴῃ ΓΘ θηρυ8 οὐ μδμ5 ροβίιϊδί, θαμη [α060, αυἱ ἡδίτι πη] 0Γ 68, δὲ υἰβιι πη 
“ἐ χρχῦχῃ ρ]αγίυτα, ργοῦΐ ςοπβοηίϊδηθιιηι, δϑῖ, μα θοῖ. υίη οἱ 1056 υἱὲ 820 πᾶς 
“ἐ γηρᾷ νοβίγβηιο μαι γᾶ ϑυμι ᾿ηϑετυίι5, παΐα πη) ουῖθιιβ, ἤθη χηοαὸ {ταίτθιι5, 
“ἐ 56 οἰνίθιιβ εἰἰατη, ἀ6 νἱᾷ, 5οα!θιι5, ἀἰσθπαϊ Ἰοοοὺ οθαἀθηάιιπὶ 6586; 8150 νῸ5. 
“ἐ αυοαᾳ6, ΠΠ1, Δ Ἰη!το ᾿πϑεϊτιι!, αἱ ἡδίιι τη] ουῖθιις ΠΟπουθτα θυ ποὶρθηιαοίο- 
“ γαῖβ, οί ν]οἰββίπη τ που ι15 ΠΟΠΟΓῈ ἀηΐ6 Θαί 5; ΔΙ] ΟΌΓΘιη ἰἰὰ, αιι:8 ἃ Πι6 
“ ἀϊουπίμν, ἀοοὶριῖθ, αὐ αἱ τὰ ρΥῖβοα ταπὶ τπουῖθι5 γθοθρία δίαϊιθ δἰϊαμι ἰ6- 
“ αἰθυ σοηβεηίαηδα ργοίεγαμ. ἄς ἀπ αὐϊάθη), (ΔΙ 565, ΓΘΡΉΠῚ 6ϑίο, 
“ (ἀΠ5 ἐϊμα ἃς ταθ ἘῚ Ἰαγριθητθιι5, αυδηίμην φιΐάρηι ἴῃ τπ6 θϑί : τὶ νοχὸ, 
᾿ς Ραμδοχάγοβ, ἤοο {τἴθιιο, ες Μοάογυηι, οἱ Αὐμηθηϊογιη, δὲ ἰογιῖο ἰοοο (ἃ- 
“6 ἀυβογθτω βαίγαρα 515: τὲ {Π0Ὶ οὐ πὶ ἰΔΥΡΊΟΥ, ππᾶ}115. αι άθ πὴ ρου απ οἵ 

ἃ Καὶ τρίτων ἸΚαδυσίων] Μ3. ΒΟοΑ]. τρίτον. ἡποχη, δοάοχμῃ ἁυοίογθ, Ογυὰ8 ἐπίφησε δεσ» 
51 φυϊὰά ταυϊδίίοη!8 ἱπἀποοηάαμι 5[:, τΩα]-ὀ πότην Βακτρίων καὶ τῆς χώρας, αὶ Χοραμνίων, τα 
Ἰθῖη τρίτως. ἘΠῚ Ο Βυΐο Ογγὶ ποία ταϊπουὶ Παρθίων, καὶ Καρμανίων. 5.6 "16 4185 ΠΑΤΤΆΤὄ 
ρυὰ Πἰεσίατη, το ΘΓ Ὑανυοζάίρκης : 5016, γίχ δαριηΐ ἤάοπὶ 



᾿ἀρθ ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

- χαὶ τὄνομα τῆς βασιλείως τῷ πρεσξυτέρῳ χωτωλιπεῖν, εὐδα!- 
“ἐ μονίων δέ σοι! ἀλυποτέραν. ὋὍποίας μὲν γὼρ ἀνθρωπίνης εὖ- 
“ φροσύνης ἐπιδεὴς ἔση ὀχ, ὁρῶ" ἀλλὰ πάντω σοι τὼ δοχᾶντω 
“ ἀνθρώπες εὐφραίνειν παρέσωαι. 'Γὸ δὲ δυσχοταπρωχτοτέρων 
“ ἐρᾷν, κωὶ τὸ πολλὼ μεριμνᾷν, κωὶ τὸ μὴ δύνασθαι ἡσυχίαν 
«ἔχειν, κεντριζόμενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὼ ἔργω Φιλονεικίως, καὶ 
“ σὸ ἐπιξ λεύειν χαὶ τὸ ἐπιξϑλεύεσθαι, ταῦτο, τῷ βασιλεύοντι 
“ ἀνάγκη σὰ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν ἃ, σάφ᾽ ἴσθι, " τῷ εὐ- 
“ἐ φραίνεσθω! πολλὼς ἀσχολίως παρέχει. " Οἰσθωνρὲν ἂν καὶ 
“ἐ σὺ, ὦ ἹΚαμξύση, ὅτι ὁ τόδε τὸ χρυσϑν σχῆξτρον τὸ τὴν βασι- 
“ λείων διωσῶξόν ἐςιν, ἀλλ᾽ οἱ σιςξοὶ φίλοι σχῆστρον βασιλεῦ- 
“σιν ἀληθέςατον χαὶ ἀσφωλέφζωτον. Πιςὰς δὲ μὴ νόμιζε " φύ- 
(σε! Φύεσθαι ἀνθρώπος" (πᾶσι γὼρ ἂν οἱ αὐτοὶ πιφοὶ φαίνοιντο, 
“ ὥςπερ χαὶ τἄλλα τὸ πεφυχότω πῶσ! τὼ αὐτὼ " Φαίνεται) 

τς γρΡῺΪ ΠΟΠΊΘη Πδίτι τη) αἱ τη6 τοὶ ϊπασθγρ ἀγθΙΓΟΥ 5. ἘΌΙ νογὸ (οἰ ταΐθι 
(ἐ γῃασὶβ ΟἸΠΏ5 ΘΧρϑγίθπι μη ]οδίϊοθ. Νηὶ αυᾶ ἀοἰθοίαίοη6 πυηδηᾷ σαγϊξιι- 
(ἐ γι 515, ἐφμδἰθηι ὨΟῊ νἱ 660 : οογίὸ ομγηΐα αι188 ποι η 1 θὰ5 δάΐεγσθ νοϊαρία- 
ἐς τργῃ νἹἀοηΐον, ΠΕΡῚ βαπὶ δαΐαίϊατα. Απιογοαι νογὸ ΠΠἸογατα, αιδ8 εοηίδεϊα 
« ἀμ ς1Π1 δαηΐ, οἱ λυ ]!ἀγαμα ΓΟγαπη 50 1 οἰζατα σου ρα ἰ ΟἼΘΏ., οἱ νο αἰ ἰθηδιη 
« ἃ ᾳυϊοία γα ΟΠ ΘΠ, ραηρθηΐθ ϑηϊπηατη δου υΐαίῖοηδ γουΌΠι ἂ ΤΠ ῬΒΙΑΓΌΠΙ, 
«ὁ ρὲ 1η5]ἰάγαχα τη ΠΟ η6 πὶ, θαυ απ ἀέμηα! 6 5ιγαοίαγ στη ἃ 8115 πγθέμμη : Περο, 
“( ζῃφιιαηῖ, ΠΘΟ65856 ϑϑί ἢ ἰπτὰ, 4] ΓΕΡΉΟ ῬοΙοίαν, τπδρὶβ αιιὰ τ) ἴθ, ΠΟΙ ΑΓ] : 
(αι, 58ϊ βοϊζο, πλυ]τα ΟὈ]]ολπΐ ᾿τηροαϊτηθηΐα, απ τη ἂβ δηΐμιο ἰδοίο αεἷ5 
“(6556 ροβϑιῖ. ΕΠ (ὰ αυϊάθην σετίθ πδϑ:1, (πη ρυ 565, ΠΟ ΔΟΣΓΘΏΤΩ πος 5660- 
“ἐ {γι 6586, απο γασηῖιηι {101 σοηβογνοῖ, 56 ἃγηϊςὶ ἢ] τορίρθυ5 οἱ νϑυβϑὶ- 
“ὁ χῃῃηὴ οἱ, {{|55] ται βοθρίγαμη δυπί, ΕἼαο5 νοτὸ ἠδ ρυῖθ5 Βοιηΐηοβ Ὠδβοὶ: 
ἐ (ᾳυδᾷ τξὰ 146 π} οπιηΐθιι5 πα] σοηΒρΙ σογθηΐαν, βιίοαϊ δὲ σϑθίθγα, ααξο παίυγᾶ 
ἐς Ἰῃβια 5ιιηΐϊ, σοηϑρίοἰαΠέτιγ 6556. ομληἶθῈ15 δα θη.) θα Παϊ (μι 5]ηΐ, 605 5|}] 

8 Τῷ εὐφραίνεσθαι)Ὶ ὙοΥρα ἤφΦο ἴῃ οἀϊξ. 
«ἤϊὰ, πο οχείδηΐ : οπιηΐπο ἰατηθη γε ποπᾶα 
νἱἀδπίυγ, αὐτὰ ΡΥ ββουὶ ἀλλὰ πάντα σοι τὰ 

πὴ δι), τογῖωη, αηνὶοὶ, ψιιο8 ἥεχα αΥηιὶβ 60- 
ξεγ8, πθηῖα αἰ Ὁ ραγαγα ηιεδαβ: οἰῇοῖο εἰ 
6 ραγιυίγ, (ὲδ αὐιέειη, αναϊοὶου,, ᾳηυὰ)} 

δοκῶῦντα ἀνθρώποις εὐφραίνειν παρέςαι. 
Ὁ Οἶσθα μὲν οὖν, δ8:5.1ὺ (ἰΔΡΥοΙἰὰ5. δὲ 

Τιϑυμοϊανία5. ταϑΥρ  παΐθι. πᾶης ἰδοιο ΘΠὶ 
βοηυυηί ᾽σθι μὲν οὖν, ὅζο. αι αυϊάθηι 
δα 158 ἀρία 6βί : 50, ΠὈΥ15. οπηηΐθι5. τοοὶα- 
χλδης θ15, ἴῃ σοπίοχίιιη ΠῸῚ γροὶρίθηθδ. 
ΤΑθοὶ δὐΐογη δἀάθοογο ΠἸούρϑα 5} δι ]δηὶ 
νοῦρα ; αἱ νἱάθαΐ Ἰδοίου, ᾿Πατὰ Ονίωρὲ οΥᾶ- 
ἀοη τη, ααδτη ἀἰνὶημαγὴ νοοϑὶ οὐ δια Θραν- 

- ἐϊαγιι8, Βθ η οηἰ σι ηλ ογαν αι, εχ Χϑηο- 
Ῥ]οηΐθ ΒαμρίΔγ τη, οἴη ἔδυ ὰ, 4αδηὶ 
μαθοί, ἰαάθτη ἄθθογο. εΝῆίωνο, φιιοηζαηι, 
πὰ παΐιγα βηθηι υἱΐα βαοὶὶ, ρον παῆς ἀοα- 
ἐγαπι, ῬΕΥ͂ γεργυὶ βάδην πιολιθο, οδἐοδἐόγηιιε, εἰἰὶ 
διο8, φιυὰὲ ἐϊδὲ σοπεγε ργορὶπηιῖ, δοηεβοῖο ἡχθὸ 
υ"γαϊγε8 βιυιὶ, σαγο8 παδδαϑ: τχδὶι ἡναϊὴ αἰϊεηιο8 
αὐἀ)ιηογε, ψυιὴνι βαρ τινι οογυιγιοῖος γε ποτε. 
«Μὸν ἐσουοῖθιβ, πηι ἐδοβαιιέ, γυϑείάϊα τορ- 

Ραΐον {'αἰγὶ αὐ χιίολη αἰλεγίην βάνηνι ἵπυο- 
ηΐδ8, 8ὲ ἐιιὴ5 ἰιοδ 5 Πιογῖς, το. Β6]}. δαιρασίῃ, 
ΘΔ}. 10, Ἢ 

ο Φύσει φύεσθαι] ΜΚ. ΒΟ(!. φύσει ἰῃ τηϑτ- 
Εῖπο ἰαηξὰτη δρηοβοὶϊξ, δα τὶ ἰῃ σοηΐοχ- 
τὰ Ἔχ θθηΐ. ϑυθρεοοίδπι Ἰοο Ομ θτὴ ἤαπα 
Βαθοὶ Βίθρδητϑ; ουΐ ἔβυθῃ 5ἰ τη θτα ἰτὶ 
Ῥηίοιη. Ἐδὶϊᾳ. δκ ἱποοσί. θη ά. νἱάθγα 
εϑβί: ὶ 

Μείέζω τὰ κακὰ ποιᾶσι πολλοὶ, δέσποτα, 
Αὐτοὶ δι᾿ αὑτὰς, ἢ πέφυκε τῇ φύσει. 

γΥ. 198, οἱ 564, 

υΐη οἱ δαάθιῃ μθο ρἢγαβὶβ ἃρυ Χϑηο- 
Ῥῃοηΐθιη βαρτα ἰηγοηϊίαν ἢ. 5, Ρ. 265, 
τοὶ νοχ αἰγασιο ἴῃ οοπίοχία ΝΜΙΒῈ Βοά!. 
σΟΙΡδΓοΐ. 

ἃ Ῥᾳίνεται 7 Τιὰ ςονθοματπ συγΑΥ ΜΉ 115, 
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“ ἀλλὼ τὸς σιξὸς τίθεσθαι, δεῖ ἕχωςον ἑωυτῷ" ἡ δὲ χτῆσις αὐ- 
“ἐ σῶν ἐςὶν ἐδαμῶς σὺν τῇ βίῳ, ἀλλὰ μᾶλλον σὸν τῇ εὐεργεσίᾳ. 
“ἘΠ ὃν χαὶ ἄλλϑς τινὸς πειράόση συμφύλακας τῆς βασιλείας 
“ σοιεῖσθωι, μηδωμόθεν πρότερον ἄρχϑο ἢ ἀπὸ τᾶ ὁμόθεν γενὸ- 
“ μένθο. Καὶ πολῖταί τοὶ ἄνθρωποι ἀλλοδατῶν οἰκειότεροι... 
“ χαὶ σύσσιτοι ἀποσκήνων" "οἱ δὲ ἀπὸ τὸ αὐτῷ σπέρματος Φύν- 
ἐἐ χες) χωὶ ὑπὸ τῆς αὐτῆς μητρὸς τραφέντες, κωὶ ἐν τῇ αὐτῇ οἷ- 
ἐε χίᾳ αὐξηθέντες, κωὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γονέων ἀγαπώμενοι, καὶ 
“ἐ σὴν αὐτὴν μητέρω καὶ τὸν οὐτὸν τατέρω προςαγορεύοντες, 
“σῶς δὶ πάντων ὅτοι οἰχειότατοι : Μὴ ὃν ἃ οἱ ϑεοὶ ὑφήγηνται 
“ ἀγαθὰ εἰς οἰχειότητω ἀδελφοῖς, μάτοωιοω ποτὲ ποιήσητε, ἀλλ᾽ 
“ἐ ἐπὶ καῦτα εὐθὺς οἰχοδομεῖτε ἄλλα φΦιλικὼ ἔργα: χαὶ ὅτως 
“ ἀεὶ ἀνυπέρξλητος " ἄλλοις ἔξω; ἡ ὑμετέρα φιλία. Ἕαυτϑ 
“σοι κήδετωι ὃ προνοῶν ὠδελφϑ᾽ τίνι γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς μέ- 
“γᾶς ὧν οὕτω χωλὸν, ὡς ἀδελφῷ ; τίς δ᾽ ἄλλος τιμήσεται δὴ 
“ ἄνδρω μέγα δυνάμενον ὅτως, ὡς ἀδελφός : τίνω δὲ φοξήσεταί 
“φις ἀδικεῖν, ἀδελφῦ μεγάλϑ ὄντος, ὅτως ὡς τὸν ἀδελφόν" 
“Μήτε ὃν ϑῶττον μηδείς σὰ τότῳ ὑπαχϑέτω, μήτε προθυμότε- 
“ρον Ὡωρέξζω" ἐδενὶ γὰρ οἰκειότερα, τὸ τότϑ ὅτε ἀγωθὼ, ὅτε δε!- 

“ὁ φαρίη6μ6 οἤϊοοια ορουίοί : ραγδηζαν ἀαΐθηι ΠΟῺ ΥἹ, 564 ρο[[ὰ8 Ροποἢοθηιᾶ. 
“ἐ ΔΙ ΟΌΓΘΙ 581 νοἱθ5 δ ἃἸ105 αποβάδηη {101 ΓΘΡῺΪ ουϑίοα! ΘΠ 41] βοοῖος Δα] πη- 
(ἐ σρσβθ, ποαιδαθ 1 ΡΝ ΔΙ 6 ΤΣ πππὶ [Δ οἴ, ααὰμη Ὁ 60; αὶ Ιοσο ἰθοαπὶ 
“ ροάοιῃ οὐΐιιβ εδί, Νίαπι οἵ οἶν8β γὩΔΡῚ5 αιιὰ Πι ΘΧίθυῚ ΠΟΌΪΒ Βα ηΐ σΟὨ] ΠΟΙ], 
“ ρῇ δοπίυ  γΠ 8165 ααδτη 11, 4] ΠΟΡΙβοιῃλ οοάθιῃ ἴῃ σοης γῆ ἤθη νἱναηΐ: 
ἔς αἵ νογὸ 4ἱ Θοάθῃι 5θιηη6 ὈγΟρΡΏΔΙΪ, 80 οϑ ἄθτα Ὠυ γ 1 πηαΐτο, ἴῃ οδάθιῃ ἀ0- 
“ἐγῃο ογουθγαηΐ, οἵ δὺ ᾿ἰβάθπλ ραγρηίθι5 αἰ σαπίιγ, εδηόπγαιθ πηαίγοιῃ εἰ 
“ὁ ρῃῃάσγῃ ραΐγοιη δ ρε6]]δηΐ, αἰ 6 γ] ροββὶΐς οὖ ΠΟῊ 51η{ ΟΠ ΠΔ ΘΟἨΪ ἈΠΟΙ15- 
“( 5.1ηὴ1 ἢ Νὰὸ ΙρττυὙ φαὰ θοηδ, Ρ6Γ αι18 411 {ταἴγο5 δὰ σοῃ! πο οηθηὶ ἀθαπομηΐ, 
( [γυβίγὰ νΟὈ]5 6556 σοποθββᾶ ρα ΆΤΏΪΩΙ : 5ρα ΒΌΡΟΙ ἤξθο ἦρδα 5ιαῖ]πι βίπαϊα 
“ ψμιάαπι αἰϊα. ὈΘπμΘν οἰ θηίς εὐ αηιονὶβ Θχϑίγαϊθ 5 00 ἢθί, αἱ Διο ν68- 
“ἐ ἔγα ΒΘ ΕΓ ἰην]οία 511. ΝΙΠΆΙ ΓΤ 581 ρ51π5. σαγαῖη σοι, 4] {Γαἰ Ὁ] ὈΓῸ5- 
“ἐ φίοϊξ ; π8Π} ΟἿΪ ἔγαίθσ πᾶσι δἀθὸ δϑί ογπαιπθηΐο, αἱ ἔγατγὶ Ρ 4115 Ὠοη]]- ὁ 
“ς ῃρπὴ ργςρροΐθηίθπι ΠΌΠΟΙ ἴα ηἴο ργοβθαπθίιν, ααδηΐο {γαῖθυ ἢ ΠΙΘΙΏΠΑΠῚ αἰϊ- 
ζ ᾳυΐβ δήδὸ, υἱὐ ἰταΐγθμπη, δὶ ἰγαΐου 51 τηᾶρῃιι5, ᾿η]γ18ἃ ἀἀίοογο Τουτὶ οι " 
«4 Φιυαιηο το ΠΘΠ]0 (6 ΟΕ] ὰβ πὰϊο Οὐ δα Ἰαΐ, πο πλο ἰδοῦ! β αὐ ἐρϑεηι νο- 
“ ηἰαῖ : απρρα πθὸ βθοιιηάξο ἢ6 0 αὐνοίβϑο ἐγ βέόδμο γο5 Ὠυ 7185 δά αἰδηαιδ 1) 

γοσυαηὶ μὲν Ῥοϑί τίθεσθαι, ᾳφδια ῬοΒί τὴς Τιουποϊανίαχῃ, αὐδοηίεηίο  ιιγείο, δου]. . 
γϑοϊὺ5, ἡ ἀϊοθ Θἰθρηῃαηο, ῬΟΒΙΙΘΣ8, Ῥυϊὼθ Ἰοροραίαν φαίνεσθαι" ααοά ἴδΓΥΙ ΠΟῊ 

Ῥοΐθβξ; ἢἰδὶ ἰδ πάθιη δἰϊᾳαοα ἰηγοηϊδίυν 
δχοηρίαν, ααοά εἴωθε, γε] ὁρῶμεν, αὐι (}6 
αυϊὰ σαπὶ οδοίουβ Ὑδυῦ]5 ΡΟΥΘ 651 ᾿πο]υ- 
ΓΟ Ἰυϊάστιη, ποῖ τὸς πιςὺς, 564 τὺς μὲν πι- 

φτὺς Ἰορὶε 5ιοναιδ: οἱ Ῥατγίίου]ο. γοβροη- 
ἄραϊ δὲ απ: 65Γ ἀπίο κτῆσις, ΠΙᾺΠῚ ἔλτπ τι 

ἃ Οἱ δὲ ἀπὸ τῇ, ὅι..1 1,656 ααδὸ σὰ λα: 
γεργαῖΐο ἀἰδβουῖξ ϑοοναΐεα ΝΜίθτΩοΥ. ], 3. Ρ. 438, 

Ὁ ἤ"λλλοις] Μϑ8. Βοά!, οἱ οάϊῃ «Π1ἀ, ἀλλή- 
λοις" οἱ γδοορίαπι 5ου ἢ ΠΓΆΤα ΟΥΩὨΪΠΟ ὈΓΕΘ- 
{Ὁ} 7 ΠῚ 



ἀθὸ ΞΕΝΟΦΩΝΊΤΟΣ 

“ἐγὼ, ἣ σοί. νόει δὲ καὶ τάδε, τίνι χαρισάμενος ἐλπίσαις 
“ ἂν μειζόνων τυχεῖν ἢ τότῳ ; τίν, δ᾽ ἂν βοηθήσας ἰσχυρότερον 
“ σύμμαχον ἀντιλάξοις ; τίνω δ᾽ αἴσχιον μὴ φιλεῖν ἢ τὸν ἀδελ- 
“φόν: τίνα δὲ ἁπάντων κάλλιον προτιμᾷν ἢ τὸν ἀδελφόν - 
“ Μόνο τοι, ὦ Καμρύση, πρώτα ὄντος ἀδελφῶῦ παρ᾽ ἀδελφῷ, 
ἐ ἐδὲ φθόνος παρὰ τῶν ἄλλων " ἐφικνεῖται. ᾿Αλλὼ Ὡρὸς Θεῶν 
“ πατρῴων, παῖδες, τιμᾶτε ἀλλήλος, εἴ τι καὶ τ ἐμοὶ χωρίζεοσ- 
“θαι μέλει ὑμῖν" "ὁ γὼρ δήπο τῦτό γε σαφῶς δοκεῖτε εἰδένωι, 
“ ὡς ἐδὲν ἔσομωι! ἐγὼ ἔτι ἐπειδὰν τῷ ἀνθρωπίνε βία τελευτήσω" 
“ ῥδὲ γὰρ νῦν τοι τήν γ᾽ ἐμὴν ψυχὴν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διεωράτ- 
“ἐ φετο, τότοις αὐτὴν ὡς ὅσον χατεφωρᾶτε. 'Τὰὼς δὲ τῶν ἄδικα 
“ σαθόντων ψυχὼς ὄτω χατενοήσατε οἵες μὲν Φόξες τοῖς μια!- 
“ἐ φόνοις ἐμξ άλλϑσοιν ; οἵος δὲ παλωμνωίες τοῖς ἀνοσίοις ἐπΊ- 
“ σέμποσι, Τοῖς δὲ φθιμένοις τὰς τιμὼς διαμένειν ἔτι ἂν δο- 
“ χρῖτε, εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ χύριωι ἧσαν , Οὔτοι ἔγωγε; 
“ ὦ παῖδες, ἐδὲ τῦτο πώποτε ἐπείσθην, ὡς ἡ ψυχὴ, ἕως μὲν ἂν 
“ἐν ϑγητῷ σώματι ἢ, ζῇ; ὅταν δὲ τότε ἀπαλλαγῇ, τέθνηκεν. 
“ Ὁρῷ γὼρ ὅτι καὶ τὰ ϑνητὼ σώματα ὅσον ἂν ἐν αὐτοῖς χρό- 
ἐέ γον ἢ ἡ ψυχὴ, ζῶντα παρέχεται. Οὐδέ γε ὅπως ἄφρων ἔςαι 

ἐ χῃὰρ]Β ριορυὸ ρου ηθηΐ, απὰπι αα ἰ6.ἁ. Π|ξδς οἰϊατη σομβιθ 65 ν 6111, οἷι]- 
(( παῖ ρταιῖ ποδηαο τηᾶ]ογὰ ἴθ ΘΟ ΘΟ ΠΌΓΠΓ ΠῚ 5ρΘγαγο 46 θ6α5, αδηι 51 σγαιὶ- 
( Ποουῖβ ἔγαίγι ἢ οἱ ορϑῖὰ θγθηο, θ6}}} βοοίαχη. Πγπιϊογοπη {ἰδ Δα] ΠΡῸ8 ἢ 
ἐς φιδηι ἱΓΡ᾽ 5 Θϑί ΠΟ διηΆΓ, ααὰπ ἔα ΓΘ ἢ ἀαθτληδπι ομηηΐαπι ἰδ 8}0]- 
“( }}15 Θϑὲ ουβδγναγο μοῃογαηάο, ααᾶτη ἔταΐγθη ἢ ὅο] 115 οϑὲ ἐγαΐθσ, Οδμλθγ 5685, 
4“: αὰὶϊ 51 δρυὰ {ταΐγοιη Ἰἰοοιπὶ ῬΥΪποΙρ θη ΟὈτπραΐ, δ αυϊ δὰ δαμη ρου ηρογ 
(ς ἉΠΟΓα ΠῚ ἰην]ἀὰ. (ιιᾶτο σο 8, ΠΠΔ|, οὐξεδέου ῬΘΥ ἄθοβ ραϊγ]οβ, ρΡγοβθα ΠΉ]ηὶ 
«ἐ ψοβῃιοί γλΐ0 ΠΟΏΟΓΘ, 51 ψηΐαϊδηλ γῸ5 ΠῚ στα Πα Πα] 6βι}5 βία οϑὶ ἢ ΠΟῚ 
(ς ρῃϊῃ ΠΙαυἀὸ 5οῖγθ νὸς ὩΥΘΙ ΓΣῚ ἀθθθι18, 6, Ροβίθασαδιη νἰνθηᾶϊὶ ἤποπὶ 
4: ἔβροσο, Ὠ1Π1] Γαΐϊαγιτ : ἤδὴ) ἠδ τηοάὸ αυλ θη) ἀπ πηι πηθιπλ σΘγ Θθδίϊβ, 
“ 564. 6556 Θ1ἢ} ἀθργοπθηάθ θαι 5 ΟΧ 115 486 ἀροραΐῖ. Αἡ πϑοάπμη δηϊηδά- 
ἐς ψρυ 5.15 4105 [ΡΥΤΌΓΘΒ ΠΠΟστιπὶ ΔηΪΠΪ, 4] σὖηι δὲ ἸΠ] γα τὶ Ρά 551 βαηΐ, Ποιμϊ- 
(( ο1415 Ἰῃσυταηΐ ἢ 41105 5ΟΘ] θυ νη 65. ἡθίαυ 8 Ἰπηπη τη ἢ ΑΠπηδ6 Ρθῖ- 
ἐς γῃδηϑι 175 {1556 Ῥυζαι 15 ἀθ ποίου! πη ΠΟΏΟΓΘΒ, 51 Ὠ1Π1] ΘΟΓΌΠῚ ΔΏΪΠ.15. 1105 
( ας ροϊξοϑδέσξἠδ το] οϑβοὶ ἢ Εἰ αυϊάθηι, ΠΠ], πθααδααδηι ρογβαδάθυὶ π] ἢ] 
(ς Πα ΔΠῚ ῬΆΒ5118 511ΠῚ|, ἈΠ Πηιπ, αυδηηα α ἴῃ τηογία!ὶ 51 ΘΟΓΡΟΓΘ, νἴνεγο: 
ἐς ρἂπη 6Χ 60 οχθαῖ, που. Νιῃ δηϊηλιτι ν᾽ άθο ἢῚ15 ΤπΟΣ ΟΌΠΟΧΙΪβ σογρουῖ- 
ἐθ5, φαδηγάϊα ἴῃ 615 ἀθραΐ, νἱΐδηὶ ρου], Νὲ 1ὰ αυϊάθηι πὶ ρογβαδαθγὶ 

ἃ ᾿Ἐφικνεῖται) Τὰ οαϊξ. 1 οι. οἱ διοθα»5. 
γυϊρὸ Βουιιζαν ἀφικνεῖται ;΄ φαοα 5ὶ ΓΘ 6 ἃ- 
(ὰχγ, ἀδελφῇ πρώτα ὄντος γ6} πρωτεύοντος, :ΘὨϊ- 
ἔν 8 δυὶξ Δυβοϊτα8, 5.64 γβοιϊὰβ, Βίθρια- 
πο πάϊς, ἐφικνεῖται σ) ΡΟΠηϊγο ἀδελφῦ 
Ἰαηραΐαγ, ΡγῸ 60 αι 651 ἅπτεσθαι, 

Ὁ Οὐ γὰρ δήπυ, ὅ 6.1 ΑὉ ᾿ιος ἰοοο, 5488 
δὰ ἐλευθερῦται. ἢ. 469, ΟἼσοΥΟ ΧΟΠΟΡΏΟΗ- 

(θὰ δϑὲ ἰηἰογργοίαίϊαβ, βϑεηεοῖ, ο, 392. ϑεὰ 
Τιαίϊηα ἃ ατοὶβ Ἰοηρὶὰβ ᾿ηξογάσχτη ἀϊβοε- 
ἀμηΐ ; ᾳαοαά ποη τηϊγΆ 6 Ἶ8, δὶ φαὰπι Πθοτὰ 
οἵ 8]105 δου! ρίου τη Δ] οσϊη ἸΟ605 5ἰἐ ἰηΐογ- 
Ῥτγείαξιβ, οοῃβι ἀθυυσὶβ. ΤῈ ρΡ (δὴ ἴ8 8 
680) αι: ἀρὰ Ρ]αϊοηὶβ Ῥῇαάονι. ϑοογᾶ- 
65. Ξυργρηλο υἱΐος ἀἴθ ἀθ ᾿ωιρουία ταῖς 
ἈΠΙΠΊΘΥΤΤη ΟἸΒΘΘΤΈΌΪΕ. 
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ἐἘἢ ψυχὴ, ἐπειδὰν τῷ ἄφρονος σώματος δίχα γένηται, δδὲ τῦτο 
“ πέπεισμωι ἀλλ᾽ ὅτων ἄκρωτος χωὶ καθωρὸς ὁ νὸς ἐχαριθῇ, 
ἐἐ σότε χωὶ φρονιμώτατον εἰχὸς αὐτὸν εἶναι. Διωλυομένϑ δὲ 
“ς ἀνθρώπϑ. δῆλά ἐςὶν ἕχωστα ἀπιόντα τιρὸς τὸ ὁμόφυλον, πλὴν 
“ τῆς ψυχῆς" αὕτη δὲ μόνη ὅτε πωρᾶσα ὅτε ἀπιδσω ὁρᾶται. " Ἔνν- 
ἐς γοήσατε δὲ, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῷ ἀνθρωπίνῳ ανάτῳ ἐδέν 
“ἐ ἐςὶν ὕπνθ' ἡ δὲ τὸ ἀνθρώωε ψυχὴ τότε δήπο Θειοτάτη κοτο- 
“φαίνετωι, καὶ τότε τὶ τῶν μελλόντων προορᾷ" τότε γορ, ὡς ἔοιξε, 
« μάλιςω ἐλευθερόται. " ἘΠ μὲν ὃν ὅτως ἔχει ταῦτα, ὥςπερ ἐγὼ 
“ οἴομαι, καὶ ἢ ψυχὴ καταλείπει τὸ σῶμα, καὶ τὴν ἐμὴν ψυ- 
“ χὴν χαταιδόμενοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ δέομαι" εἰ δὲ μὴ ὅτως, ἀλλὼ 
“ μένοσω ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι συνωποθνήσκχει, ἀλλὰ “ϑεὸς γε 
“ἐ σὸς ἀεὶ ὄντας, χκωὶ πιόντ᾽ ἐφορῶντας, χωὶ πάντω δυνωμένϑς, οἱ 
“ἐ χαὶ τὴν τῶν ὅλων τήνδε τάξιν συνέχεσιν " ἀτριξῇ κωὶ ἀγήρω- 

“Ξ Ῥοίαϊξ, ἀΠἰ ματα 6556. 1η5: ρΘηΐθη], ροβίθδαιιδπ) ἃὉ πος ἰηδίρίθηϊθ σούροτθ. 
“(βρραγϑίυγ : 564 οἂπι ἃ ςΟΥ̓ΡΟΥῸ 5θοτοία δϑί ρυτα 6 η5 οἷ Ἰηΐθργα, [1Π} θᾶ Πα 
(ς 5 Ι ΘΠ 55: Π]8Πὶ 6556, νΘΓῸ ηηασῖηιθ σΟΠβθηίδηθατη μοῦ. (ὐὐπι ἀἰββο νας 
“ἐ Βοπῖο, ΠΟ Θϑξ ΟὈΒΟΙΓΙΠ., ἃ ΓῸ5 5111 ΘΈΠΘΥΪΒ βίηριϊα σΟμΙΠΙρτατα, οχίγα 
“ πηππὶ ΔΗΪΠΠΠῚ : 64] 5015 ποαι6 ἀυτῃ δάοδβί, πθαπα ἀὰπὶ ἀἰβοθαϊι, σογηϊζαγ.. 
“ἐ ψρηΐαΐ νοῦδὶβ ἴῃ τηθηΐθη, Π1}}}} 6556 πιο ΠΟΙΊΪ 15 51Π}1}118 ΒΟΠΊΠΟ : αἵ ρ67 
(ς φοπιπλίηι τη χὶ πιὸ Ποπλϊηἷβ ἀΠ ηι15 αἰν!Π!αἴθη] βυδτῃ ἀθοϊαγαῖ, ἀἴαυδ θἰΐαιη 
“ὁ [αίαγα ρτγοβρίοϊ : χυΐρρθ αὶ της, αἱ] φιΐάρηι δα ρατεί, τηαχὶπιὸ Ες ΠΠθ6γ. 
“Θυάγο 51 πθοο "ὰ 5υηΐ, φυοπηδάπηοα ἀπ) ΘΡῸ Οχἰβίϊτηο, οἱ δὲ δῃΐπηιϑ ΠΟ 6ΟΓ- 
“ἐ Ῥὰβ Το παι, γον υ! ΔΉ ΠΊΠῚ ΠΘῈ1Π1, 1196 νῸ5 ΓΟΡῸ; ργερϑίαϊθ : δίῃ ἢξδο 
“ἐ πὰ ΠΟῊ 58ε7:, 564 ἀηίπηι5 οἵ τηϑηθί ἴῃ σΟΓΡΟΥΘ, δὲ οἵη 60 ἱπίουιῖ, σο8 [απ θῃ 
“ἐ 4ρο5, αι ᾿ἱπηπγογία]θ5 δαηΐ, οἵ ᾿ς πϑητγ οἵ μοβϑιιηΐ ομληΐᾷ ; Πα] 6 γα ΠΘηλ 

- "Κ΄ μῃϊνογβιίδεῖβ ἤυσπο Θχρογίθπι ἀθίγἰ Π.Θ ΠῚ οἱ βοπθοίςθ, οἵ οχίγα ΟἹ ΠΘΠῚ ΒΘ ΓῸ- 

ὨΟΡΒοηίόα, αἰαιια δἀοὸ 5ἷ0 δοτρέα γαρουϊγὶ 
ἀπομν. δ΄, Ῥ. 407. καὶ ὃ τὸν ὅλον κόσμον συντάττων 

ἃ ᾿Εννοήσατε δὲ, δς.} Τιοποϊαν 5. ἰδ αὶ 
ἐνοήσατε, γεγο απἱπιαυογ 58. Αἰ 16ο- 
ποηοῖα γυ]Ἱραίΐδτη, 4παιη ΜΙ. ΒΟΑΙ. οἱ ο- 
ἴοσὶ ρῥγεϑβίδηί ΠἰὈγῖ, τη ]θῖη, ΒΙΤΏΔ ΠΟΥ 
Ῥιαῖο 50 ἥποτῃ «“Ἱροῖΐορ'. ὅ06γ. γπογίθιη οἵὰ πὰ 
5ΒΟΙΏΠΟ ΘΟΙΏΡαΓαῖ: 416} οἱ Οσονρο ταουί 5 
ἱπιαρίηθιη δαρο!]αί. Ηἰΐ5 δἄάο ας δριιὶ 
Οἷο. ἀ6 Πϊυῖη. 1. 1, ο. 30. οχβίδηίϊ. 
Ὁ ΕΠ μὲν οὖν οὕτως, ὅςο.ὺ Νοη ἃ γΕΥΡ 15 

ταρτὰτη ΧΟΠΟΡΠΟΉ 8, 56 οἰϊαπη ἃ 86η581ι 
Ἰοηρ ϑϑτηὰ τοσθάϊε Οἱοογοηίδηα ᾿ἰοοἱ Ὠυ}7115 
ἱπέογργοίαϊο, 4185 51. 56 μαρεῖ: Θιμαγε οἱ 
κῶς τὰ ϑιμιῖ, δῖ. τπὸ οοἰϊοῖε ἱὐ ἄρηι. Αἴ 
γεσγὸ πουζφάσλτα σοηβοηίαηθαμη ο5ΐ, Π60- 
ταῦτα 5:81 ΠΟΠΟτΟ 5. Εἴἰπὶ ορίαγο γαῖ ρ ιη, 
4 οἷπι σεοίεγαϑ υἱγίαί65, (τὰ Ρἰείδίθτα 
οἴϊατα ορτορίὰ σοϊοθαί, 

α ᾽Ατριδῆ 35 ἀγήρατον! Τῖπρο Ἰἰρτὶ Βαάοη- 
515 ὁ5ί ἰθοίΐο, φυάτα ἴῃ σοπίοχίιμμ γϑοθρῖΐ, 
τραἀἀ! πα ΟΧρτ 551 Τα ποϊαν 5, Ιάοπι 
γϑοίὰ οϑαίυ", γουθα ἢ ργογϑὺβ οθεο Χρ- 

τε καὶ συνέχων, ἐν ᾧ πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά ἐςι, 

καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις ἀτριθῆ τε αὶ ἀγήρατα παρέ- 
χων, ϑᾶττον δὲ νοήματος ἀναμαρτήτως ὑπηρετῆν- 
τα, ὅδ. Ηἰῶο περὶ τάξεως τῶν ὅλων ἰδία ΡχῸ- 
(ογί, 1116 περὶ κόσμου τῶν ὅλων, 4185 5Β1ηΐ 6ὰ- 
ἄδπὴ 50 1]}1οο, Αἰιαιγὶθ αὐΐθη οχ Ιοοὸ 
αὐἀ]αΐο 8615, ορίπου, οομϑδίοί θυ δ! 0} 15 
ταῖϊο, ἰατλθη νοχ ἀκήρατος Θἴϊατλ ΧΘΏΟΡΠΟΙ!- 
ἰέᾳ ο5ΐ, οἱ ἤοὺ ἴοοο βίαγο βού ; Δα ἢ ϊθ6- 
ἴὰγ δοπὶ ἴῃ ἤϊογολα τη άϊο Τὸγὃ Ρ1Ὸ {η- 
υἱοϊαίιι5, ϑΘααθηίὶ Π᾿πϑὰ μαροΐ ἰάθη ᾿Πθ ον 
ὑπὸ τάχες" αὐοᾶ νἱχ δαπηλ θην; οὐ πὶ 
(ὑἴσενο ααοαιθ, πο Ἰοσὰπι ἸηΓΟ ΡΥ Π8, 
γυιυϊοϊυν αἴτιον ἀστιόϑοας ἃ ΧοΠΟρΡΒοΠίς 
ΒοΣΙρίατη, ΠΟῚ σεϊεγίαίοι". Τιοριθαν οἰϊαπι 
ουγκρατῦσι ὉΤῸ συνέχησι. Δί ῃοςσ οἱ Χοηο- 

Ρμοηΐόυπι 6556, οἱ τοι πο πὶ οΧ Ισοὺ 
«Ἥσηιον. ᾿. 4. τηοάὸ ἰπαϊοαίο ἃρυπαάὸ Πηαοΐ, 
γα!σὸ βου θιίαν, ἀκριβῆ κα ἀκήρατον ἃ, ἕζο, 
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ἐὸν χαωὶ ἀναμάρτητον, καὶ ὑπὸ χάλλες χαὶ μεγέθες. ἀδιήγη- 
“σον, τότος Φοξόμενοι, μήτε ἀσεξὲς μηδὲν, μηδὲ ἀνόσιον, μήτε 
““ σοιήσητε, μήτε βελεύσητε. Μετὰ μέντοι ϑεὸς, χαὶ ἀνθρώ- 
“σῶν τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμενον αἰδεῖσθε" αὶ γὰρ ἐν 
““ σχότῳ ὑμᾶς οἱ ϑεοὶ ἀπηοκρύπτοντωι, ἀλλ᾽ ἐμφανῆ πᾶσιν 
“ ἀνάγχη ἀεὶ ζῇν τὼ ὑμέτερα ἔργα" ἃ ἣν μὲν χωθαρὼ χαὶ ἔξω 
“ φῶν ἀδίκων Φαίνητωι, δυνατὸς ὑμᾶς ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀνα- 
“ δείξει" εἰ δὲ ἐς ἀλλήλος ἄδικόν τι Φρονήσετε, ἐκ πάντων ἀ»- 
“ θρώπων τὸ ἀξιόσιςοι εἶναι! ἀποξαλεῖτε. Οὐδεὶς γὰρ ἂν ἔτι 
“ σιςεῦσωι δύνωιτο ὑμῖν, ἐδ᾽ εἰ πάνυ προθυμοῖτο, ἰδὼν ἀδιχόμε- 
“γον τὸν μάλιξω Φιλίῳ προςήχοντα. ΤῸ μὲν ὃν ἐγὼ ὑμᾶς 
“ ἱκανῶς διδάσκω οἵας χρὴ πρὸς ἀλλήλεος εἶναι" " εἰ δὲ μὴ, καὶ 
ἐἐ σπαρὼ τῶν προγεγενημένων μανθάνετε" αὕτη γὼρ ἀρίςη διδασ- 
“ χαλία. Οἱ μὲν γὼρ πολλοὶ διωγεγένηνται Φίλοι μὲν γονεῖς 
(ς χαισὶ, Φίλοι δὲ ἀδελφοῖς ἤδη δέ τινες τότων χαὶ ἐναντίω, ἀλ- 
“ λήλοις ἔπρωξων' ὁποτέροις ἂν ὃν οἰσθάνησθε τὼ ὡρωχθέντα 
“ συνενεγχόντω, ταῦτω δὴ οἱράμενοι, ὀρθῶς ἂν βϑελεύοισθε. 
( Καὶ γότων μὲν Ἰσως ἤδη ἅλις. "Τὸ δ᾽ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες. 
“ ὅτων τελευτήσω, μήτε ἐν χρυσῷ “ῆτε, μήτε ἐν ἀργύρῳ, μηδὲ 
“ ἐν ἄλλῳ μηδενί ἀλλὼ τῇ γῇ ὡς τάχιζω ἀπόδοτε. Τί γὰρ 
“ἐ φότο μωχαριώτερον, τὸ γῇ μιχθῆναι, ἣ πάντα μὲν τὼ καλὰ. 
“ αάντω δὲ τὠγωθὼ Φύει τε χωὶ τρέφει, Ἔ γὼ χαὶ ἄλλως φι- 

(ἐ γρῃγ Βοβιζπι, ὑγτ ΡΪογ πάη αἴααθ οἰϊᾶτη τηὰρ τά ᾿πΟ ΧΡ] σὈΙ θὰ 
(ἐ φοηβουν δηΐ, ΠοῸ5 ἐμφιαηι ψΘΥΙΓ ὨΪΠ1] ᾿πιρ᾽ ὃ, Π1Π}] ποίαν] νοὶ ἴδοῖτθ νοὶ ἀθ- 
“ἐ πθογαΐθ. Ροβί ἀθὸβ μῃϊνθυβαχῃ δια ΒΟΠΉ ΠῚ. Πα ΟΠ 6 πὶ, 0186 ροΙΡοζα 

, "6 ΒΕΘΟΘΘΒΙΟῺΘ ΟΠ Ππαἴαν, γθνουθιἸηὶ : Ππὰπὶ ΟἿ νῸ5. οαἰ σῖπθ ψηδαϊίηι ΠΟΙ] 
( τρραῃηΐ, 564 ΔΟΙΟΠ65 νοβίγαβ ΒΟΙΏ ΘΙ ΟΠ. 15 ἃ 6. ΟΟΌΪΟΒ ὙΘΥΒαΓΙ ΠΘΟΘ556 
(ὁ ρβῇ : αἴ 51 ΡΌΓεΘ βοογθίςαιθ 40 1Π] παι, δα ραγιθυηΐ, μοϊθηΐθβ νὸς ἰπΐον 
(ς Βογηΐηθ5 πη ν Ύβ05 γθάδάθῃϊ: 5[η ΑΙ σαϊά αἰτου ἴῃ ἀἰζοσαγη ᾿ῃ] αὐῖθ οορτανο- 
ἐς γί, ἄρῃ οἴππο5 Βουυΐη65 Πα 6 πὶ ἀμ  ἐο5. ΝΆΠ Πόπῖο Ῥοΐους ΔὨΙρ Πὰς 
(ς ψΟὈ]5 ογαάθγθ, ἰαιπθῖβι πηδρηορογὸ συρϊαῖ, 51 ν]άθας αὐΐοὶ {Πππλ ᾿π] αὐ]ὰ, 
«ἐ αὶ 5ϊῖ ἀγηϊοἴ 166. ππγ6 σΟΠ] πο ἰββίσηιβ, ΤΔ 6116 5] 59{}8 ΘσῸ γῸ5 ἀΟ6θ60, αϊ8- 
(( Ἰδ5 νοβῃδὶ οὐρα νῸ5 ὈγΘΌΘΥ ἀρ Ὀθαίβ, γοοξθ οϑέ : 51} αὐΐθηι, ἃ 115 δα ι 
ἐς ἀἸβοιίθ, αὶ ΔΘ ΠῸ5 ΘΧβίΓ6γ ς πόθο ϑηΐῃ ορίϊπὰ δϑὲ ἀοοίη 5 γαϊο. Νδηι 
(ἐγ Ῥαγθηΐθβ ουσὰ ΠΠΡΘΓΌΒ, ΠῚ Θγρα [Γαΐγ 5 ἴῃ ὉΠΟΥ͂ σΟηβίδη 65 ΠηΔΠ- 
(( σθγ : ΠΟΠΏΠΙ θίϊαπιὶ [15 σΟὨ ΓΤ ᾿ΠΙΘΓ 56 πηστὸ ἀοδισηᾶνγαηΐ: ὑ{Ὑ15 ἸΡΊΓΙΓ 
ἐς ΔΏΪΔ νου ΤΟΥ 15. θα, ας ἰοσουτηΐ, ρΓΟΐαϊβ56 : ΠΠΠΟΓ ΠῚ 51 ἑασία Ὀγϑοία θυ 5 
«( αἰτον 5, γοιὸ σοδὲς σρηβα αθυ 5. Α΄ς ἀ6 5 αυϊάθηι Ἰὰπι ἔογίαββο βα(85. 
“ς (φοιθγ τη ΘΟΓρΡι5 πιθιη, {ΠΠ], αὐλλ ἀἴθι βαργθιπιῆι ΟὈΐθτο, ἢθῸ ἴῃ ἅθ1Ὸ 
« ρρῃάϊίο, πθοὸ ἴῃ ἀγρθηΐο, πος ΟἰΪᾷ ἴῃ τὸ αἰϊᾶ, βοὰ ἴθυσϑθ υδιηρυϊπηὰμ γϑα- 
(ἐ 6, υϊά οηΐῃ Ὀοαίιι5, φυὰπε ἰουγᾶ ΠΟΙ ἰ ΒΟ θυ, αἴθ οπγηΐα ΡΥ δθοἶαγα, 
«Βοηᾶ οχηηΐα ρυοίου: ἂς πι ἢ ΕἰρῸ οἷν Αἰ Ἰὰ5 Πουιηϊπιιπι βυμἸΟϑι15 ἔπ, ἔα πὶ 

ἃ Ἐ δὲ μὴ, ὅς 5.1 ὙἹά6 ἀϊοΐα, ». 384. τοί, ἃ. 



ἴς 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η΄. Δ7] 

ἐς λάνθρωπος ἐγενόμην, κωὶ νῦν ἡδέως ἄν μοι δοχῶ κοινωνῆσαι 
“σῷ εὐεργετᾶντος ἀνθρώπος. ᾿Αλλὼ γὼρ ἤδη, ἔφη, ἐκλιπεῖν 
ἐς μοι Φαίνεται ἡ ψυχὴ ὅθενπερ, ὡς ἔοικε, πᾶσιν ἄρχεται " ἀπο- 
“ χ,ῦσω. Ἑπτις ὃν ὑμῶν ἢ δεξιᾶς βόλεται τῆς ἐμῆς ἅψασ- 
( βαι, ἢ ὄμμα τὐμὸν ζῶντος ἔτι προςιδεῖν ἐθέλει, Ὡροςίτω" ὅταν δ' 
“ ξγὼ ἐγχαλύψωμαι, αἰτῦμωι ὑμᾶς, ὦ παῖδες, μηδεὶς ἔτ᾽ ἀν- 
“ βρώπων τὸμὸν σῶμω ἰδέτω μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. ἹἸΠέρσας μέντοι 
“ χάντας καὶ τὸς συμμάχες ἐπὶ τὸ μνῆμα τὐμὸν πωρωκωλεῖτε, 
“ἐ συνησθησομένες ἐμοὶ ὅτ, ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, ὡς μηδὲν 
ς ἂν ἔτι χοχκὸν παθεῖν, μήτε ἣν μετὼ τῷ ϑείου γένωμαι, μήτε 
νὴν μηδὲν ἔτι ὦ' ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλθωσι, τότος εὖ ποιήσαντες 
“ ὁπόσα ἐπ᾽ ἀνδρὶ εὐδαίμονι: νομίξεται, ἀποπέμπετε. Καὶ τῦ- 
ἔσο, ἔφη, μέμνησθέ μὸ τελευταῖον, Τ᾽ὸς Φίλος εὐεργετθντες, 
“ χωὶ τὸς ἐχθρὸς δυνήσεσθε χολάδειν. Καὶ χαίρετε, ὦ Φίλοι: . 
ἐἐ παῖδες, χωὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς παρ᾽ ἐμϑ' καὶ πάντες. 
“ἐ δὲ οἱ παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες Φίλοι χαίρετε." Ταῦτ᾽ εἰπὼν 
χωὶ σάντας δεξιωσάμενος, συνεχουλύψατο, χωὶ ὅτως ἐτελεύ- 
τήσεν. 

“ἐ Βοος ἔβῃηροῦθ ᾿ἰθθηΐθυ τὰ] ν ΘΟ Ε} 5 ΥΘῚ ΡΑΓΓΟΘΡΒ ἑαΐαγιδ), 4188 ἴῃ ΠΟΙ] - 
“ἐ ἢ65 εβὲ θεπεῆςα. Ἐπῃιηϊνογὸ ἀθῆσογθ τὶ νἹ ἀθίαν ΔηΪΠ.ι5, οἂ ρᾶτῖδ, αυᾶ, 
“ἐ ξρὰ σοῃβοηΐδη  ΌΓ 6βΐ, Ομ ριι5 ἀοἤσογθ ἸΠΟΙρΙῖ., ΘυδιηοῦγοΙῃ 5] 4015 
“( νεβίγίμη νοὶ ἀθχίγαμη πΊθαπ ψυ ΠΟΙ ΠρΘγΘ, γ6] ἴῃ οσυ!ος ννθης 5 δάπας 
“ἐ Ἰηξπογῖ, ἀσοοάαί : 00] νογὸ νοἰαΐιαβ ἵπεγο, πὸ 418. Ποιμϊηαμῃ, [}1], νο 5 ΟΥῸ. 
“ἐ φοῦρὰβ τηθὰπ ν᾽ ἀθαΐ, ἃς ἢ νὸ5 αυ]άθπὶ 0581. Ῥουβαβ υϊθηλ ΟΠ 5 ἃς 
(ὁ Θ06ἴ05 ΠηΘ πὶ δ ΤΠ ὨΠ]ΘΏΪΠΠῚ δνοσαία : 400 ΓΗ] σγαία]θηΐαν, οαἱϊ 7απὴ ἴῃ 
“( τιο ἀρθηΐ! Ὠ1Π1] δος θυ τλ8}} ροββιί, β᾽νὸ αὐδὸ οὐπὶ παπλη6 αἰ ν᾽πο ἴπ6- 
(ἐ γρ, 5ῖνθ ἴῃ ὨΙΒΠ]υτὴ γραϊραγ : ατοίαιϊιοί ἀιΐθπιὶ νϑπογϊηΐ, μῸ5 θΘηΘΗο115. 1}}15 
( χἀίοοίοβ, αυξροιησαα ἴῃ ΠΟΙ ηΪ5. Του η811 ζμμλ6 7.6 50] 6 ηλὴ6 θϑί θχπὶθοιΐ, 
« ἀἰτη6. Αἰᾳιο ἰος Ἔχ Τη6 ῬΟβίγθιη τη πο 8, δ᾽ ΘΠΘΗ͂ΟΙ ἴῃ 811]1- 
(( φρ5 δου τῖ5, οεϊαπὶ Ποβίθα ραῃΐγα ροίου 5. Ὑ αἰδίθ; Β]1]| στ, δἴαυθ ἑάοηι 
(ἐ γῃβίτὶ νυ ῖ5 πιϑὶς γοηπηῃταΐο ἢ ΠΟΙ Ομ η65 8110], 4 διά 65:15, δὲ αθοβίβ, 
(ἐ γαϊείο.") Ηξοο επι Ἰοσυτίι5. οβϑοί, δἴφηθ οὐ η 5 ἀδχίγδηι ροΟΥγΘ ΧΙ βδ56ῖ, 
(ἐ ψρίανὶῖ 56, νἱϊάτηαθ οὐ τηοτίο σομημααζαν . 

ἃ ᾿λπολιποῦσα)] Α Οἰαὐγιεῖϊο αὐζοττυν ἀπο. δοιαοηΐαβ : αἰἐγὰ Θηῖπι ααὃ ῥγορτοἄο ΓΘ - 
λείπουσα, ααοα τὶ ργοραίαμη οϑβεί, τηοάὃ 
αἴ ργοσάθῃβ, Πα ἐκλιπεῖν ἴῃ ἐκλείπειν Υηῖι- 
ἴάγο ΠΙσσαΐ, 

Ὁ Ἣν μηδὲν ἔτι ὦ Ῥταοἰατὸ αν γη}}}- 
{8 ἄο δηϊμηογαγῃ ἱτητηογία αΐο (πγ 4}}} Ἰὼ 
ῬὨΠοϑορ δ, ποῦ!]65, ἰατὴ γπαχὶτηὸ ἸΝΟΒΙΟΥ 
εἴ αἰέοσιτα 14 Θ ΘΠ ο]α» Θοογαίοα: ΠΤ 6 0), 
ἰἰδθογυρσαπε; Ππ66 ἰδ ΠΟΥΙΠὶ 41115- 
ἡσδηι (ὅἘ οαπὶ ΟἼεργοπε Ἰο4 47) 15] Ῥγ- 
{πϊὰ5 ΑΡοΙΪο, σον αὐ οβϑοηΐ οἱ ἤχο, αὰῷ 
ἀϊχίε: 564 φῬγοραῦθ!α συηοῦ σοπ]σοίαγῦ 

(αν, ααδηλ αὐ νοῦ] νἱἀογθηὶ 51111}1ἃ, ΠῸῚ 
παθαδγιηΐ, (Οὐοτία ἀϊοδηΐ ᾿ἱ ἰαη ἀθιη 80]]}, 
“πογῖπι Ἰηθ 65. Ἐνδηρ 1} ΦΟ]] αΒιγ [ΠΥ 
Ἰυμηΐηθ, φίααο ἀϊοίῖ σαί 48 Ὠοιηΐη6 βα]ιι- 
(15 αἰοτηθο 1) οἷδ δίγηα! οἱ Αποΐονϑ ΠΥ 81, 
φωτίσαντος ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγε- 

λίους Τηοογΐστη οἰΐαιη οὈὐϑουνᾷ (6 δηϊπιο 
Ροϑί τηουΐοπὶ γΘΠ Δ δ} 8506 ΡΟηάΘγΟ 80» 
οταΐοτῃ, ἤδη Τογιπὸ ταογθηίθιῃ, ἀρὰ Ῥία- 
ἰογιεῖη, ἈΡΟΪος. σχίγομηῇ, Υἱάθγθ οΒῖ, 

(᾽ 



Γαδ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἔ ἐ Ὅτι μὲν δὴ χαλλίςη καὶ μεγίξη τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ ἡ τὸ Κύ- 
ο΄ ρὰ βασιλεία ἐγένετο,αὐτὴ ἑωυτῇ μαρτυρεῖ. "Ὡρίσθη μὲν πρὸς 

ἕω τῇ “ ἐρυθρᾷ ϑαλάττη᾽ πρὸς ἄρτον δὲ, τῷ Ἐϊξείνῳ πόντῳ᾽ 
“πρὸς ἑσπέραν δὲ, Κύπρῳ καὶ Αἰγύπτῳ" πρὸς μεσημβρίαν δὲ, Αἰ- 
ἤρκί. Τοσαύτη δὲ γενομένη, μιᾷ γνώμῃ τῇ Κύρο ἐκυξερνᾶ- 
ΤΌ, χαὶ ἐκεῖνός τε τὸς ὑφ᾽ ἑωυτῷ ὥςπερ ἑωυτὸ παῖδας ἐτίμα τε καὶ 
ἐθεράπευεν, οἵ τε ἀρχόμενοι Κῦρον ὡς πατέρω ἐσέξοντο. Ἐπεὶ 
μέντοι Κῦρος ἐτελεύτησεν, εὐθὺς μὲν αὐτοὶ οἱ παῖδες ἐσωσίαξον, 
εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ ἔθνη ἀφίξαντο, πάντο δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐτρέ- 
σετο. Ὥς δ᾽ ἀληθῆ λέγω, ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν ϑείων. Οἶδα 
γὰρ ὅτι πρότερον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾿ αὐτῷ καὶ τοῖς τὼ ἔσ- 
χατὼ πεποιηκόσιν εἴτε ὅρχος ὀμόσαιεν, ἠμπέδον, εἴτε δεξιὼς δοῖεν, 
ἐξεξαίον. ἘΠ δὲ μὴ τοιῶτοι ἦσων, καὶ τοιούτην δόξαν εἶχον. 
ἃ ἐδ ἂν εἷς αὐτοῖς ἐπίςευεν, ὥςπερ ἐδὲ νῦν σοιςεύει ἐδὲ εἷς ἔτι, 

ἘΠπ|556 αυάσην γορπιππ ΟΥὙΤῚ ΟἹ πη ἢ Αϑιᾷ ῬΥϑο οἷ 55: Πγ ΠῚ ἃ 6 ΤηΔΧ᾿- 
ται, συοἷ ᾿ρβιπη (6 58 (οϑίαίαγ. Τ Θγηΐηο5 Παθυΐῖ, Ὁ ΟΥΙΘΠ 6, ΠΑ Γ6 Γ ΓαΤΩ 
ἃ ΒΘΡΙΘ ΗΓ ΠἼΟΠ6, ροπίαπ Επαχίπιιηὶ; 0 Θοοϊἀθπίο, Οὐργαπι οἱ πρνρίαμῃι ; ἃ 
τη θυ 16, ΠΙοραα. "Ῥαμίϊ νογὸ οὐ πὶ Θββθῖ, θὴ0 ἐαηιθη ΟΥΤῚ ἈΥΌΠΥΙΟ 
σα Υπαραίαγ, αὶ 50] Θοἴο5 5101 ΠΡογτα ᾿πδίαν δὲ ΠΟ οσΘ ΡΓΟΘΘα ΘΓ δὲ 
᾿ΟΌ ΒΘ 0115 5101 ἀδνιηοϊοθαΐ ; οὐπη 50] οι} Οὐγτγιιπὶ υἱοίδδῖηι ἰαπα δ) ΡδίΓΘΠΣ 
᾿νοπογαγθηίαγ. Ὑ ϑγὰπι αν] ΟὐὙγὰβ αἴθ δαατη Οὔ, ΠΧ πο 'ρ505. ἢ] 105 
᾿σοογίαμα 6δί αἰβϑιἀϊιπ, ΤΩΟΧ αὐ 065 οἱ παίομθβ αἀθίδοοσιηΐ, δίαιιθ ομηηΐα ἰπ 
ῬΘ]ΟΓΘ πὶ Ραγίθηη νοῖβα βϑηῖ. γᾶ δυΐθῃ Π16 ἀἴσογθ, ἃ ΓΟα5 αἰ ν]η15 ἀΟΟΘ.Ὸ 
Ἱποϊρίαπη. Ἐπημ!άθπι 5610, ρΥΠὰΝ ΓΟρΘ μὰ 80 Γορὶ 50 θοἴο5 ϑεϊδπῃ 115, (υἱ σε 
οχίγοπηδ ἐαοίπογα ἀοδισηβδβθηΐ, βῖνο [5] ασαηάιιην ἀθα ἰββοηΐ, ἐαἰ ἐρϑιηι βρὺ- 
'νᾶ586, 5ῖνθ ᾿πηχ ββθηΐ ἀθχίγαβ, ΠΥΠΆΪ ΤΟΥ ὈΥΓΟΠη 5515 δέοι ϊβδθ. (δά 51] ἐα 165 ΠΟῚ; 
[υἱ]βδθηΐ, δὲ 6] υβῃηγοαϊ ἀθ 56 ορὶ πίοπθιὴ οχοϊβββοηΐ, βίους μοάιόσιθ πὸ αυϊάθηι 

ο 8. Ὅτι μὲν δὴ καλλίςη, ὅτ 6.1] )ὲ γασαϊ ἢ}ι15 
᾿ΔΙρ παϊπο νἱάθ Ὁ. 4. 2 Ερίιονι. ΧΧχυὶ. 
23. οἱ βάν. ἰ.1. 

Ὁ ᾿ΩὩρίσθη μὲν πρὸ} ΦΘ'αδνἱοϊϊὲ ἜΧοιρ]. 
“Ὡρίσθη πρὸς ἕω μὲν τῆ, ὅτ. οἴ ἀρὰ αϊάδτῃ 
101 νἱἀδίπιν ΘΟ] οσαγὶ ραγίϊουϊα μὲν, 5ῖοτιε οἱ 
δὲ, φᾷ οἱ γϑϑροπάεδί, ροβὲ ἄρκτον ροῃ αν. 
«Μιυρεῖλιβ δου θη πὰ τηοηθί, ἱδρίσθη μὲν γὰρ, 
᾿ὅζο. 86 τηλι θὰ (ἰαδγιεϊὲ Πρ το ἀαϑοιὶ- 
ἴδγο. 

ὁ ᾿Ερυθρᾷ ϑαλάττῃ)] (ἰδηιίπιων, ἐϊπιιἃ ἡχανγο, 
φυοὰ Ἐπαδτυση αϊπῆνγε 1, αἰϊηὶ, αταοὶ Ετγη- 
ἐμγαιώη ἃ τερὲ Ἐγυιγᾶ, αὐ. (τυ αἰϊὶ) 5οἱὴς 
'γϑρεγοιιϑϑιι ἑαΐδηι γδάδ οοἸοΥοιη οαϊδίϊηχαη δε: 
αἰϊὲ αὖ αγεννὰ ἐεγγάφιιε, αἰϊὶ ἰαἰὰ ἀφι ἐρδὲϊι8 
παϊιγᾶ; ἦν ἄλιο5 αἰἰυϊάϊῥινν" δἰγιιι8: φιουλον 
αἰδεγ Ῥεγϑίοιιδ αἀροϊϊαϊιγ; αἰϊεν, υἹναδίειι. 
Ηδ8ο ἔδυ Ἵἥεϊα ]. 3. 6. 8, οἱ ροβὲ διτῃ Ῥιζηἴι 
Η. Ν. 1,6 ς. 34. ΑἸϊογισι Αποίογαμ, φαὶ 

δὲ ΤὨΔΥΪΒ8. Ἰϑι11|5. δἀρο]]εῖοηθ αἰκραϊδυιιοΐ. 

ἘΟΣΩΪΩΣθ 5 οἰϊα 15 ἰΘρασο, δία δυίξι, 
τ τλἰα πλὰ5. ΔΥΌ 85:65, Δα ρϑ ]αἴπτη {ϊβεα 
ἢοο τῆλ 80 ἢ 8α»ο, αὶ Εάοηι, γεοϊδ ἀο- 
οὐἱξ οἰϊηχ οὐ θείην Επϊΐογιι5 ΜΠ1566]. 
ϑδου. 4.20, Ἑάοηι δῃΐαὶ ΗΘ γοοὶ συ Τα ην 
γοσδηΐ, αοτὴ αταοοὶ Ἐρυϑρὸν, γοσδγν τ ηΐ : 
ΘΟάαοπΠὶ τηοῦο, 40 Οερλαν. Ῥεῖγο, ΤΠοηνανι 
Ῥλάψηιο, ᾿ηἰοΥρυθίδι δα πέ, Το κα Ῥυϊάραιω: 
δα δῃ. 740. χιϊ ἤδῆο ΥᾺΌΤΙ χη γΪ8. ΠΟΙΊΘΗ- 
οἸαδίηγα: τα Ἰομ πὶ ὉΙΠΙΡΙΘΧῸΒ δὲ ὃχ Ρ]ασί- 
θὰ5 ΘΧΡΟοΒβαϊξ. 

ἃ Οὐδ᾽ ἂν εἷς αὐτοῖς ἐπίςευεν] Ὠοὶοΐ πος 
ΟΠ ηἷὰ «ἢ Πεεἔλι5.: ὭΟη ἰθιηθγό. ΝΆτη ὩθαῈ6 
ἴῃ Οπιηθ5. ΘΧΘΙΊΡΙαυῖθα5 οχίδηϊξ, εἴ ἐἰπ 
ΟἸἰϑ5 18. 6 }ὃ ργοθθαϊξ βοηβαβ. 888 αυῖα 
ϑίθρῃδηΐ δ ηξ γογὈ8) δὲ ΩΣ Ω0Π 
δίδεϊ τα Βϑαυϊταν ρΡοϑβέ εἰ δὲ μὴ, ὅζο. 4υ ϊδρίϑη 
[οτίδϑϑὶϑ ε1ὰ ἡ δ ἰλπαα στα τ λαδν Ὸ, 
ἴῃ ΤΔΥΡη6. ΠἸΌΥῚ 51 δηποίαυθσγαϊ, 4116 ἢπ 
οοπίοχίσνα μοβισὰ ἰγγορβοσιηῖ, ΑἹ ἀδ 50- 
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ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε΄. 
ξισεὶ ἔγνωςζαι ἡ ἀσέξειο, αὐτῶν ὕτως ἐδὲ τότε ἐπίςευσων ἂν οἱ 

δόξη πιςεύσωντες, ἐνεχείρισαν ἑαυτὰς, καὶ ἀναχθέντες 

τῶν "σὺν Κύρῳ ἀναξ ἄντων ςρατεγοί᾽ νῦν δὲ δὴ τῇ πρόσθεν αὐχμὸν 
Ἁ 

βοὸς 
βασιλέω, ἀπετμήθησαν τὼς χεφωλᾶς. 
συςρωτευσάντων βαρξ άρων ἄλλοι 
τες ἀπώλοντο. 

ΠῸολλοὶ δὲ χαὶ τῶν 
λλαις πίςξεσιν ἐξαπατηθέν- 

" Πολὺ δὲ καὶ τῇδε χείρονες νῦν εἶσι. ἸΠρόύσ- 
θεν μὲν γὰρ εἴ τις ἢ διωχιδυνεύσειε “πρὸ βασιλέως, ἢ πόλιν ἢ 
ἔθνος ὑποχείριον ποιήσειεν, ἢ ἄλλο τι καλὸν ἢ ἀγαθὸν αὐτῷ δια.- 
πράξειεν, ὅτοι ἦσον οἷ" τιμώμενοι!" “ νῦν δὲ χαὶ ἤν τις, ὥςπερ 
ΔΛεομίθρης, τὴν γυνωῖκω καὶ τὼ τέχνα χαὶ τὸς τῶν Φίλων πἰαῖ- 
δας ὁμήρος " παρὰ τῷ Αἰγυπτίῳ ἐγκαταλιπὼν, αὶ τὸς μεγίςες 
ὕρχες παραξὰς βασιλεῖ δόξη τὶ σύμφορον ποιῆσαι, ὃτοί εἰσιν οἱ 
ταῖς μεγίζαις τιμαῖς γερωιρόμενοι. αῦτω ὧν ὁρῶντες οἱ ἐν 

ηι15 Πάθπὶ οἷβ μαθεῖ, αιιὸὰ Θογατα ᾽πὶ ρογβρδεξα 50 ἱπηρίοίαβ, τὰ πρααθ ἴμης 
ἩΠογαηι πολ έιηι ἀιοα5, 411 ΘΧρθα! ΠἸο θη οαπὶ ντγο βυβοθραογιηΐ, Πάρι οἷς 
ἨΒΡαΐββθηΐ : 1ᾶπὶ νεγὸ οὐὰπὰ ρυῖβοι εἶθ 1}}}|5 ὁρὶηϊοηὶ ογθ 5βθπί, 56ΙΡ5805 οἷς 
τεδαϊάἀογιηί, οἵ δὰ γερϑηι ἀθήϊιοι 5 σαρίϊα Ταδγαηΐ αρβοῖββα. Μιὰ εἴδη μδγ- 
ὈΑΥ], αἱ πᾶπς Ἔχρϑαϊομθιι πὰ ϑυβοθρουδηΐ, }1} 4118. ἢάθὶ ρο]]]οἰταιίοπο 46- 
ὉΘΡΙΙ ροϑγιθιυηΐ, αηΐ οἰἰδηι, αυοὰ δα δος δατζηθῖ, χη] πῆς ἀφίθγίογθα. 
ΝΑπι δηΐθῃδς 51 4]5 ργῸ τϑρα ρευϊοαθυμη δΔαΙγοῖ, ναὶ ἀγθθγη διΐ Πα] οηοιὴ ἴῃ 
675 ἀϊοπθηι γεἀθρίββοί, νοὶ δἰϊαυϊὰ αἰϊαα ργϑοίαγὰ (ογέγαμβ ργὸ θο ροχίε- 
οἰββθῖ, ῃὶ δοϊζεθέ ογαηΐ, αἱ ποποΥθ 5 σαπι!αγθηΐαγ: πῆς 51 48 δίϊαμη, 
αυδιηδατηοαδχη Γ,Θομλ ἢ γε5, ἸΧΟΓΘ, [10 615, οἵ διῃϊ όσα αυοααα ᾿ἰ θυ ῖβ ἀρυὰᾶ 
Ἀϊρυρέίυπι οὐβιἀϊθυ5 τϑ οιβ, οἱ απο ἰββίπηο 1πγθ) αγᾶηαο νἱο]αΐο, τορὶ αυοὰ 
Φχρραϊαΐ, ἔξεϊββα ν᾽ ἀθαίυν : ΠῚ συδγὺ βηΐ, ααἱ πλαχὶπη 5 ΒΟΠΟΥΪΙ15 ΟΥΠΔΉΙΙΙ. 

Ῥογγαοδηδᾷ γευθογυση δρυἀ ἤὰης Νοβίγυτῃ 
χοροείοης, νἱάθ αὰθ ποίΐϑυϊτηὰβ 18. τοΐ. 
8α Ῥ. 4. εἴ Ρ. 353. 

ἃ Σὺν Κύρῳ, δτ6.] Τη(6]]1ρ 6 Ογγαμι τηϊηο- 
γΈΙΩ, ἂς οὐὰ8 ἀναδάσεως 5ῖγε ΘΧΡΘΟαϊΟΠ6 
Χοπορθοη βου ρ51 Πρ γο8 βαρίθιη. 

Ὁ Πολὺ δὲ καὶ τῇδε] Τὰ γΘΡΟΒῸΪ 6Χ οοηΐθο- 
ἴατβ ; υἱ 51} ἀαίγι5 Δανογθ!α ον Ροβὶία8. 
ἙἘπηθπἀδίϊοποτη ἤδηο σοηβγτηδηΐ 41185 ρδὰ- 
Ἰὸ ἱηίγὰ Ἰεσυηΐαγ ἀθεμιςότεροι δὴ νῦν ἢ πρόσ- 
θεν ταύτῃ γεγένηνται" Οἵ ΤῊΩΟΧ, Εἰς γεμὴν χρή- 

τα τῇδε ἀδικώτεροι" Μ8. ΒοαΙ. εἰ οαἰΐ, «ἡ1«. 
Ἐ πολλοὶ δὲ αὶ τάδε. Ἐδττὶ ΄υϊάοτη ρο- 

τυἷξ τάδε, υἱ 511 ΡΥ κατὰ τάδε" 5868 ΠοῊ ἀυ0 ]- 
τη οδῖ, φυϊη πολλοὶ ΘΧ Υἱοίη0 πολλοὶ Ἰῃη 8 η8- 
γευϊί, ΓΟ πολύ. Νίιῃ Χϑηόρῇοι ποη ἀϊοὶΐ 
τοῦ 08 6Χχ 1118, χείρυς, ἱ, 6. ἀδίογ!ογε 8. 6856 
ἔλοίοϑβ, 56α ποῦ ἴῃ ξϑηογο ἀδ οἵπμηῖθὺ5 ᾿το- 
ζετῖ : Ὥδο νεγὸ βἰγωρ!]οἰίον χείρυς, 56 πολὺ 
χείρυς" αῃ οἵ ραυ]ὸ ρὸϑί δἄνογθϊο πολὺ ΠΟῺ 
οοπίθηϊα8, τῷ παντὶ αἀἰοὶί, ἀσοθιι8 [ἢ 1οο]8. 
Βαϊοποβ δυίΐοτη ϑέθρίν, 1, ευιοὶ, ἀληΐ πολὺ 
δὲ καὶ τῶνδε χείρονες" Εἰ οη, αἸϊτοσιχο σϑοι 5 
πολὺ δὲ αὶ τάδε. ὅτ 

Νῦν δὲ καὶ ἤν τις, ὥςπερ, ὅι5.] ἃ ΜΒ. 
ΒΟΙΙ. οἱ δάϊε Ἰργὶ, 408 ΥἹ4], οἴηη65: 4αΐ- 
Ὀὰὺ8 δαἀβιρυαίαν, Ῥἠλείρηαιδ. Τιργογιπὶ 
ΤΩΔΓΡΊΉ68, ψΘυΒΟμό84. 6 ἔϑηλ ΓΘ πο νὰ 
αιὰτῃ ΟἰΔΌΓΙ6 1} αἰ! ᾳφαοάήδχη ἃρποβουηΐ 
ῬοΥΙΟαὶ τοι γάτα, οαἱϊ Ἰοουχῃ ἱπίθι σις οἱ 
ὥςπερ Λεομίθρης ἰτϊθασηΐ ; 816 ηἰχηΐϊγαχα ἴῃ 
115 Ἰθρίίαν νῦν δὲ ἄντις, ὥςπερ Μιθριδάτης τὸν 
πατέρα ᾿ΑἈριοθαρζάνην. προδὰς, κ᾽ ὥςπερ Λεομί- 
θρης, δια. φαδο ἰὈγβῃ ἃ {{Ὀγϑυὶ! οὐ) υβάδῃηι 
τη ργοΐδοία ϑαηΐ, οἱ νἱγὶ ΘΧΘΙΏΡΙΌΠΙ, 
Ὠυὶς ἴῃ ἱμῃργοῦ!αΐθ ρϑυηϊηὶ, ἴῃ ΤΆ 6 
ποίαγο ρ᾽δουϊί. ΄ 

ἃ Παρὰ τῷ Αἰγυπτίῳ] ἘἨὰ τοοίὰ ΜΚ. Βοάϊ. 
οἵ ρυϊηοῖρο8 δαϊτοηθ8, ἴῃ «1. Εϊον. αἴαυ 
4}Π15 Ἰορ ταν παρὰ τῷ Αἰγυπτίων, φυδδὶ 800- 
απαϊοπάστη οϑβοί βασιλεῖ. ϑεἃ Αὐοίοτ!ϑ 
οοπϑαδίαο ρτὸ γϑοθρίβ βίαί ᾿δοιΐοπο : δῖ 
ϑῖ. τὸν ᾿Αρμένιον, ῬΥῸ τὸν ᾿Αρμενίων βασιλέα, 
ἀϊοῖ! : [6 τὸν ᾿Ασσύριον, ΤΕ; 6 ΑΘΒΥΤΙΟΥΌΙΩ ; 
816 τὸν Πέρσην τοβοιη ῬΟΥΒΆσα ΣΙ, Θἀρο!]αΐ, 

- 
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τῇ ̓Ασίᾳ πάντες, ἐπὶ τὸ ἀσεξὲς καὶ τὸ ἄδικον τετρωμμένοι εἰ- 
- σίν. " Ὅποϊοί τινες γὰρ ἂν οἱ προςττάτωι ὦσι, τοιοῦτοι χαὶ οἱ 
ὑπ᾽ αὐτὲς " ἐπιτοπολὺ γίγνονται. . ̓Αδεμιςότεροι δὴ νῦν ἢ 
πρόσθεν ταύτῃ γεγένηνται. 

Εἰς γεμὴν χρήματο, τῇδε ἀδικώτερον" ὁ γὼρ μόνον τὸς ὥολ- 
λὼ ἡμαρτηκότας, ἀλλὰ ἤδη τὸς ἐδὲν ἠδικηχότας συλλαμξά- 
νοντες, ἀνωγκάζϑοσι πρὸς ἐδὲν δίχωιον χρήματα ἀποτίνειν" 
ὥςτε ἐδὲν ἧττον οἱ πολλὼ ἔχειν δοχοῦντες τῶν πολλὼ ἠδιχηχότων 
Φοζῶνται χαὶ εἰς χεῖρας ἐδ᾽ ὅτοι ἐθέλτσι τοῖς κρείττοσιν ἰέναι, 
ἐδέ γε ἀθροίζεσθαι εἰς βασιλικὴν ςρωτείων ϑαῤῥδσι. Τοιγαρᾶν 
ὅςτις ἂν πολεμῇ αὐτοῖς, πῶσιν ἔξεςιν ἐν τῇ χώρῳ αὐτῶν ἀνωςρέ- 
Φεσθαι ἄνευ μάχης ὅπως ἂν βόλωνται, διὼ τὴν ἐκείνων περὶ μὲν 
ἡεὸς ἀσέξειαν, περὶ δὲ ἀνθρώπθς ἀδικίων. Αἱ μὲν δὴ γνῶμα! 
ταύτη τῷ ταντὶ χείρος νῦν, ἢ τὸ παλαιὸν, αὐτῶν. 
Ὡς δὲ ἐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλοντοι, ὥςπερ πρόσϑεν, νῦν 

αὖ τῦτο διηγήσομαι "Νόμιμον γὰρ δὴ ἦν αὐτοῖς, μήτε πτύ- 
εἰν, μήτε ἀπομύττεσθωι! (δῆλον δὲ ὅτι ταῦτα αὶ τῷ ἐν τῷ σώματι 

σφ οὐμ Οπλπ65 Αϑἰδίιοὶ νἹἀοαηΐ, οέζαηι ἐρδὶ δὰ ἰηηρϊοίαΐθγῃ δὲ 1π) αβειἴιι: 
ἀοἤσχογιηί. Νϑη αυ81}65 βιιηΐ 11, 41 ργεβαηΐ, [4165 δὲ 1} ρἰθγασπαιθ βοϊθηι 
οϑθθ, αἱ ΘΟΓΌΠῚ ἱπηρουῖο 50] οἵ! δυης. Ηΐπο ἰαοίαπ), τὖ πηᾶρὶβ ἰᾶται βἰηὶ 
ποία, φαὰπι οΟἰἴπι {θυ ηΐ. ᾿ 

Ῥρευηΐαβ νοτὸ αι δαζιηοί, πος πο ἤπῆς τηδρὶβ ᾿η}8ὲ1 δηΐ ΠΟ 
Θπη} ἀυπίαχαΐϊ 605 αἰ ται] σοΠΠἰβουης ἀο]Ἰοΐα, 564. Ἰᾶτα 1105 ποῆπο, 
40] ΠΙΠῚ] 1Π]} 1511 Δ) δῶγθ, σοπργθ θη αηΐ, ἃ ᾿γεθίου ἰὰ5 οἵ βρησατη Ρθου- 
ΠΪ85 5οΐνθγο σορπηΐ: 480 Πῖ, τ ΠΙΠ11]0 πιϊη ὰ ἢν, 4 ΠΟΥ ΠΏ ΓῸ5 ἀπ} 18 νἱἀθίογ 
6556, 510] τηθρίπδηΐ, αἴαιιθ αἰϊὲ, 4] ἡνία Ἰη] 5ιὃ δοθγαηΐ : θη οἰιπὴ ρΡοΐϊ- 
ΟΥ̓ διι5 σοηρΊθαϊ γοοιβαηΐ, ΠΘα 116 86 σΟρ᾿ὰ5 τορίαμτη ἴῃ ΘΧχροα! ἰοπθπι σοηῆα- 
(45 Δ] ΠρΈ γα 56 δυάθηΐ. (μα ργορίθυ μη ηΐθι5 ᾿ἰσοί, αὶ ΘΙ Πατὰ ᾿ρ515 (δοϊαηΐ, 
ἴῃ ΘΟΓΙΠῚ ΤΡΡΊΟΠΘ Εἰἴγα Ρυρπδη αὐ Πἰθ᾽ετιπὶ που νϑυβαυῦὶ, τὰ πὶ ̓ΓΟΡΊΘΓ ᾿ρ50- 
ΤΠ Θγρὰ ἀ605 ἱπηριθἰαΐβμη, {ΠῚ ῬΓΟΡΊΘΙ ᾿Π] υΓῖα5, απὰ5 Ποι θ5 Ἰηεγαηΐ. 
Αταυο πος πηο60 5ιι ᾿ρβογαπι ἀηϊπηὶ ργογϑὰβ [δ πὶ ἀθίθυϊουθβ, αὶ πη οἰ π.. 

Νὰ σογρογυηι ἡυϊάθπη θοβ {Πᾶ γαϊοθθ, αυᾷ ργὰβ, οιγαπι Πάθ γα ̓πὶ Πδυ- 
γάθο. Νίαπι δγαΐ ἴῃ θουιπῇ ἸΠδ{Π{π|ἰ5,. τ ποὺ Θχβριθγθηΐ, μδΘῸ ΘΠ ΠΡ ΓΘ Ι: 
(ρογβρίσσαπι οϑί ἀυΐθην, ἢθθο 'ρ805 ποθὴ δᾷ (6 δϑιιβα βδῃχίββθ, αιιὸ ἃ σογρουῖβ 

8. Ὃποϊοί τινες, ὅς 6.1 Εδηπάθηῃ θη ηζίτη, 
ἄὔδιη ἀρ Ῥ]οίοπαπι βευϊρίαπι 6856 αἷξ, 
ἮΪ8 νϑυθὶβ ΘΧρυίγηϊξ (οονῸ 1. 1. αηιὶ!. ΘΡ. 
9. Θιιαΐθ8 ἐν γεριιδὶϊοὰ γΡγϊγιοἶρε5 δ8δονιὶ, ἐα- 
ἴο8 γοῖϊιιοβ δοίδυε 6886 οἷυεϑ. Αραυά 7,αδγ- 
ἐΐωνη εἴαπα 110. 7. δερτη. 7. «Ἱηροηιι5 ἴῃ 
ορ ϑίο!ὰ δὰ Ζεημοπεθὴι: Οἷος γὰρ ἂν ὃ ἡγέμε- 
νος ἦ, τοιότυς εἰκὸς ὡς ἐπιτοπολὺ γίγνεσθαι καὶ τὲς 
ὑποτεταγμένυς, Νρο Τηϊγιιπι; οὗτη, διοίογο 
ΤλΥῖο, ἐρδὲ 86 ποηχῖηιοβ ἵν γουῖδ, υοἰπιξ τιγυϊοὶ 
ἐποηιρὶδ, πιοΥε8 ζογηχαηὶ: 11}. 1. ο, 91. 

Β ᾿Ἐπιτοπολὺ] ΜΆ] τη ὡς ἐπὴ τὸ πολὺ, πὶ ἴῃ 

αφυϊθυδάδτη ΘΧΘρΡ ΙΑ 5 ουδὲ βοϊοί. ΜΘ 
ἰδιηθη ποὴ ἔαρὶ(, τῷ ἐπιτοπολὺ, 51Π6 ὡς Ρτε- 
οοάἀδηΐο, 6 πὰ αϑὰπιὶ 5οῖδγα ἐσι θα]. 

ὁ ᾿Αθεμιςότεροι δὴ] Ὑαΐπο βου ιζαγ δὲ, 
οὐὐὰ5 ἰῇ Ἰοσὰπὶ Αἰΐοσγατη ἰδ ραγίϊοα]απὶ 
οΧ νοΐ. (αδγὶεἰτὲ ΘΧΘΙΡΙ]. δἀβαηξθηΐα 5ι6- 
ΡΒδηο, γθροβιῖ. Οὰπι νογὸ ἢφο Βροσῖο- 
ΓΟ ΒΘΙΤ ΟΠ Θ [ἢ οἰδιιἀδηΐ, τ65 ἴρ5α πιυξαΐϊο- 
ΠΟΙᾺ ἤδη ροβίυϊαΐ, 

ἃ Νόμιμον γὰρ δὴ ἦν, ὅς 6.1} Υἱάο 118. 1, Ρ. 
15. Χο. 



: -" ᾿ 

ΚΥΡΟῪ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Η΄ 478 
ὑγρῷ φειδόμενοι, ἐνόμισαν, ἀλλὼ βϑλόμενοι διὰ τόνων καὶ 
ἱδρῶτος τὼ σώματα ςερεῦσϑο!) νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ πτύειν μηδὲ 
᾿ἀπομύττεσϑαι ἔτι διωμένει, τὸ δὲ πονεῖν ὀδωμδὃ ἐπιτηδεύεται. 
Καὶ μὴν πρόσϑεν μὲν ἦν αὐτοῖς μονοσιτεῖν νόμιμον, ὅτως ὅλη 
τῇ ἡμέρῳ χρῶντο καὶ εἰς τὰς πράξεις καὶ εἰς τὸ διωπονεῖσδαι" 
νῦν γεμὴν τὸ μὲν μονοσιτεῖν ἔτι διωμένει, ἀρχόμενοι δὲ τῷ σίτῶ 
ἡνίχω περ οἱ πρωϊαίτατα ἀρίςῶντες, μέχρι τότϑ ἐσϑίοντες χαὶ 
πίνοντες διάγεσιν, ἔς τε περ οἱ ὀψιαίτατα χοιμώμμενοι. 
Ἢν δὲ αὐτοῖς νόμιμον μηδὲ προχοΐδοως εἰςφέρεσ)αι εἰς τὸ 

᾿συμπόσιω, δηλονότι νομίζοντες " τὸ μὴ ὑπερπίνειν ἧττον ἂν καὶ 
᾿᾽σώματω χαὶ γνώμας σφάλλειν" νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ εἰςφέρεσϑωι 
ὅτι αὖ διαμένει, τοσῦτον δὲ πίνοσιν ὥςτε ἀντὶ τῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ 
ἐχφέρονται, ἐπειδὼν μηζχέτι δύνωνται ὀρθόμιενοι ἐξιέναι. 

᾿Αλλὼ μὴν χοὠκχεῖνο ἦν αὐτοῖς ἐπιχώριον, τὸ μετωξὺ Ὡορευο- 
μένος μήτε ἐσϑϑίειν; μήτε πίνειν, μήτε τῶν διὼ ταῦτω ἀναγ- 
χαίων μηδὲν Ὡοιδντῶς φανερὸς εἶναι" νῦν δ᾽ αὖ τὸ μὲν τότων 
ἀπέχεσϑαι ἔτι διωμένει, τὰς μέντοι πορείως ὅτω βραχείας 
σοιῶντοωι, ἢ ὡς μηδ᾽ ἂν ἔτι ϑουμάσαι τὸ ἀπέχεσϑαι τῶν ἀνῶγ- 
χαίων. 

δα ΟΥ ρΙΓΟΘΉ( ΠῚ Θχ βιὰ γθηΐ, 5εα αφαὰ ἰδ ρου θ5 ἀὸ βιιάοτα σογροῖὰ ἢϊ- 
ὨΙΔΙῚ 6} 16 Π|) [14πἢ νογὸ ππδποί ἴὰ αὐϊάθηι αὐΐιις, ὃ νῈ] δχβραδηΐ ν6] θπιὰπ- 
σαηΐ 56, 56{ υπὸὲ ΙαθΟΥΙΡιΙ5 56 Ἔχθγοθδηΐ, Πυβα δ ηι Οὐγδ8 6ϑῖ. ΕΠ ἰπινογὸ δγαΐ 
οὔδηα ἀρὰ Π|05 ΟἸτπι πος Ἰηβε αἴππη, αὖ 56π16} απ ὰπῃ δέτρμἶ5 αἱοῦιι5 οἴθτιμη 
5 Ππογθῆΐ ; αὸ ἴάπι αὐ Θχροάϊθηάα ποροίϊα φαὰπῃ δα 536 ἴῃ ΙΔ θουΐδιιβ ἜΧΩΝ 
σοηάοβ ἀ16 ἰοίο αἱδγθηίυν : απ νεγὸ ταβίαί [ὰ αυϊάθηῃ, αἱ βοῖηθὶ ἀυπίαχαϊς 
οἴθυπι σαρίαηΐ ; 564 αὔλμ 60 ΤθιῃροΓΘ ν 656] ᾿ποὶρ᾽ϑηΐ, 400 5ο0]6ηΐ, (αἱ ἡπαχὶ τὴ δ 
τηδίιηο ργαπάθηϊ, [τ αἷπ σοπηθάθγο ἂς ὈΪΌΘΓΘ ρουβονυθγαηΐ, αυτά ι 50- 
ἰϑηΐ, 411 56: βϑίπηθ σα τππὶ Θαηΐ, 

Εταῖ ᾿ΐθτῃ ἴῃ ΘΟΥ ἢ Ἰηππ{15, πὸ δα οοηνῖνία πηρογίαγοηΐαῦ ΟΌθΦ : αὐδὰ 
ΠἰΠΆΙ ΓΤ ΘΧ᾿βΕ τη γθηΐ τη Πτὶ8 {π|Π} ΘΟΥΡΟΓᾺ ἴὰπὶ ΔηΪπλο5 61 Π{8 1], 51 αα115 πος 
ηἰπηϊατη πϑυγίαΐ : πππς λας ποὴ ἱπηρογίαιϊ, γοβίαί 1 αὐϊάοιη, ἰαηίθτ νογὸ 
θϊθαπέ, δ πο ἱπηρογίθηϊ, 56 1ρ8ὶ δχρουίθηΐϊιν: οὖτα πθηῖρ6 γθοΐο σουροῦθ. 
ΠΘῺ ΠΡ Ιὰ5 Οχῖγα ροΟββίηΐ. 

γαῖ Πα ἀπ οχ ᾿πβε {18 ραίγ115, ααοα ᾿ΠΠποῖὰ ἰὰοἰθηΐθα Ὠθαὰ6 σοηθάε- 
θαηΐ, πραὰθ Ὀἱθεραηΐ, ἤραὰθ αυϊἀααδτη θογυτη ραΐατα Το ραηΐ, αο5 46 Π15 
ῃθοσββαυϊὺ σοηβοαππηίαν : πῆς δυΐθηι [ἃ αυ!άθη τηδηθί δαϊνιο, αὐ ἃ ΠΪ5 58 
ΓΟ 5 ἀοβεποαηΐ ; 5664 ᾿Ἰπογὰ ἰάγὴ Ὀγονῖα Το τηϊ, αὐ Π1Π1] τα γπ τὴ 511, ἃ ΥΘ6 0115 
1118 ΘΟ Θ554 115 605 ΔὈβ ΪΠ6Γο. 

ἃ Τὸ μὴ ὑπερπίνειν, ὃς 6.1 51] Πογ ἀα 17..- ῬΠΔηῺ5 δουρίαγη [ι18556, ὡς μηδένα ἂν ἔτι 
οὐνρο ἸΝοβίευ : Καὶ μὴν τῇ πότυ ἀποπαύσας τὰὸξς ϑαυμάσαι, ὅκο. γ6 1 οἁτη ΔΡΟΒΕΙΌΡὮΟ, μηδέν ἂν 
ὃκ ἀναγκαίας πύσεις, αἵ σφάλλωσι μὲν σώματα, ἕκο. οΧ αυᾶ Ἰοοίίομα Το ον δἰΐατη ΓΘ: 
σφάλλωσι δὲ γνώμας ἐφῆκεν ὑπότε διψῴη ἴκαςος ἸΆρ5.5 ἰπ μηδ᾽ ἀν. Ησυϊο δαυϊᾶθπι ΠΌΘῊΒ 
πίνειν, 17,ἀοεάηιοη. ἕλορ, Ὁ. 396. ἀσοοάο, 

ἣν Ὡς μηδ' ἅν ἔτι, κόο  δασρίσαίαν δ16. 



)» 

ΝΝ ἊΣ 

ον 

᾿Αλλὼ μὴν καὶ ἐπὶ ϑήρων πρόσϑε 
τ Ἔτι 

σεν μὲν τοσαυτάχις ἐξήεσαι, Ἂν τῇ , Ν 5 ᾿ » 

οἰ ἄρτο ρχεῖν αὐτοῖς τε καὶ "ἵπποις γυμνάσιω τὰς ϑήρας" ἐπεὶ 
ιν λ 7 ς ᾿ πε... 9 “ὦ Ο “Ὁ κ᾿", ΟΟΥ͂ "νΝῇ δὲ ̓ Αρταξέρξης ὃ βασιλεὺς χαὶ οἱ σὺν οὐτῷ ἥττας τ οἷνα ἐγέ- 

νοντο, ὀχέτι ὁμοίως ὅτε οὐτοὶ ἐξήεσων, ὅτε τὸς ἄλλες ἐξῆγον 
ἐπὶ τὰς ϑήρας" ἀλλὰ καὶ οἵτινες Φιλόπονο; γενόμενοι καὶ σὺν 
ποῖς περὶ αὑτὰς ἱππεῦσιν ἅμα ϑηρῶεν, Φθονᾶντες αὐτοῖς δῆλοι 
ἦσαν, καὶ ὡς βελτίονας αὑτῶν ἐμίσϑν. 
[τᾷ ̓ Αλλά τοι χαὶ τὸς παῖδας τὸ μὴν παιδεύεσϑαι ἐπὶ ταῖς ϑύ- 
ρῶς, ἔτι διωμένει" τὸ μέντοι τὼ ἱππικὰ μανθάνειν καὶ μελετῷν: 
ἀπέσξζηχε, διὰ τὸ μὴ ἰένοι ὅτε ἂν ἀποφαινόμενοι εὐδοκι- 
μοῖεν. Καὶ ὅτι γε οἱ τοῖδες ἀχόοντες ἐχεῖ πρόσϑεν τὼς " δί- 
χας δικαίως δικαδομένας, ἐδόχεν μανθάνειν δικωιότητα, καὶ τὅ- 
τὸ παντάπασιν ἀνέξρωπτωι!" σαφῶς γὼρ ὁρῶσι νιχῶντας ὁπότε- 
ροι ἂν πλεῖον διαδῶσιν. “᾿Αλλὼ χαὶ τῶν Φυομένων ἐκ τῆς γῆς 
σὰς δυνάμεις οἱ παῖδες πρόσϑεν μὲν ἐμάνθονον, ὅπως τοῖς μὲν 
ὠφελίμοις χρῶντο, τῶν δὲ βλαζξερῶν ἀπέχοιντο" νῦν δὲ ἐοίχασι 
τωῦτα διδωσχομένοις ὅπως ὁτιπλεῖξω καχοποιῶσιν' ἐδωμϑ γϑν 
τλείος ἢ ἐχεῖ ὅτε ἀποθνήσχοσιν, ὅτε διαφθείρονται ὑπὸ Φαρ- 
μάχκων. 

Αἱ νογὸ ἰοί!85 δίϊαπι οἰϊγα νϑηδίπηχ ἰθαηΐ αἱ δοίω νθηδίϊοη 65 δὰ θχθιςθῃ- 
ἀυπι ἴαμα 'ρ505 φιὰπι δαϊιο5 βυ Πσογθηΐ : ροβίθασιδαιῃ νογὸ τὸχ ΑὙΆΧΘΓΧΘΒ οἱ 
Ἰρβίας. μη ΠἸγὸ 5. ἃ ν᾽ η0 νἱποὶ οορογιπῖ, ἢΘῸ άπ Δ ] ὰ5 ᾿ρ5ὶ ρευπάθ ας 
γὴδς ὀχ θδηῖ, ἢθς [105 δὰ νϑῃδίίοηθβ ϑἀποθθαπί : αι οἱ 115 ραίδμι ἰην]- 
“ ἀπαμὸῃ αὐυδϑίαιθ 56. ροίϊοῦο 5 οὐθγδηΐ, ααϊσσπαιθ ἰαθογα πὶ διηδηϊθθ ΟἸΠΠῚ 
ΘΟ 5 5015 ν ΘΠ ΘΓ. 

ἔλϑι ποάϊόαῃθ ἴῃ τὰ, ριθιῸβ. δὰ ρογίαβ ᾿ῃβΈ τα] : νϑγὰ πη αὐ ΥΓΘ ΠῚ. Θαι165- 
ἴσθι “ἰβοδηΐ οἱ θχογοθαηΐ, ἐώ δοὶ οού Ἔχιϊηοέιπι οβί : ααδα οὸ ποη ϑδηΐ, τ0] 
ΞΡΘο θη δάθηάο βϑ]ουϊαπι σοηβθαυὶ μοββιηῖ. ἴ αὐοα απάθηι ΡΌΘΥΙ θα θῃ- 
ἴ65 ῥυτὰ {Π10 ᾿πά]οῖα οχ ἑοαθο ᾿πάϊοανϊ, ᾿πιϑεϊ απ αἰἴβοοτθ νἹἀθθαπίαν, πος 
υϑγὸὺ οδἴϊαπ) ὈΘηϊὰθ. ρογνθυβιιηι θδ Δ) πηδηϊοδίὸ νἱἀθηξ 605 ΒΌΡΘΥΙΟΓΕΚ 
ἀϊβοθάογθ, αἰ ἰαύρὶ ὰα ἀδάθγιηι. Ἐμδμι ἢ] ΟΣιιμῚ, ατιξθ ἱθγγὰ παβοιηΐγ, ΥἾγῸ 5 
Ῥιιθγὶ αηίθμδς αἰβοθθαηΐ, ααὸ ΕΠ ΠΠ|0115 αἰδυθηΐαγ, ἃ ΠΟΧῚ 5 δε πογθηΐ : πὰπὸ 
Θἃ 5ϊ. δάοοϑὶ ν᾿ ἀθηΐιν, τὶ δ ΡΠ τ πα ποσθαηξ : οουεὸ θηΐπὶ πυβαιδηι 
Ῥἴαγοβ, ααδην 11, ν 6} οχιϊησαπηΐιν νομΘη5, ν 6} ρογηϊεϊοβὸ ᾿βπη τ 

Ἵπποις γυμνάσια] ἘΌΥΆΔῺ εἰς γυμνάσια, 
ἱ 4 }8 ῬΥΣΘΡΟΒΙ Ομ τὴ ἰβίδηι ἐλλείπειν, εἴ 
πο ἀδιη το 41 βίαϊι γα τη]. 

Ὁ Δίκας δικαίως, ὅς 5.1 Ιηδίσηα 8ο]ιδηιαί 8, 
αυοά ατοὶ παρηγμένον γοοδηΐ, ΟΧΘΙΡΙ Όη. 
σου ἰογὰὸ Ἰαταϊηθ βάδμι ἢ πδίγά απ ογαίϊο- 
θη ϑουιρίογοα ϑ'δουῖ: «ἤρου. χὶν. . Καὶ 
φωνὴν ἥκεσα κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς 
κιθάραις αὑτῶν. «διά, ΧΥ. ἢ ἐξελέγξαι 
πάντας τὸς ἀσεθεῖς αὐτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων 

ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἡσίδησαν. - - ολη. Χὶϊ. 

3.--ι μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν" ἀλλὰ 
φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, 1μΑἰη8 ἘπΠε- 
τουτὶ 5 δομεηλα ΠΟΟ σοηεραίιης δὲ. 6 118 
γεγὸ, 485 πιαχὶ μηδ δ ογηαΐαπι ΟΥ̓ΔΙΪΟμΪ 5 
Ρουηθηΐ, Οἰεσεγοπέηι 81] ἀϊθβογθηΐοτη ἢ)ὲ 
Ογαί. 1. 3. ο. 52. εἱ 564. οἱ οομίδν ογαίϊο- 
Θὰ ΧΘΠΟΡ Ομ βγη, ἰῃ ἃ ΤΩΟΧ ΒΥ ΠΟῆν- 
τηω8 Δ ἢ φηΐιΓ ἁδρότης, μαλακία, ϑρύψις. 

ο ᾿Αλλὰ κα] ΟγΥ̓βίϊοἢἶ5 ἱπογοιυθηΐο 5.μ}}}}- 
ἴον ἰηβουνιπηξ ᾿δίϑβ. ραυεϊοαϊς ἔλες. πνὶ. 91 
ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες, ὅχο ᾿ 



Ὗς ᾿ Ἢ ᾿ ν 

ἊΝ Ὁ ῊΝν ' 

οὐδ, ἐδ ᾿ ἊΝ ] ἔ ᾿ ᾿ 

4, τ ΝΥΝ ν ἮΝ “ἃ 

κΥΡΩ͂ ὉΓΑΙΔΙΜΑΣ ΠΥ 
“. ϑ- ἐν 

μον περ ἔϑῃ 
᾿Αλλὼ μὴν καὶ ϑρυπτικώτεροι πολὺ γῦν, ἢ " ἐπὶ Κύρο, εἰσί. μὐ᾽ 

Τότε μὲν γὼρ ἔτι τῇ ἐκ Περσῶν παιδείῳ καὶ ἐγχρατείῳ ἐχρῷ- Ὁ 
0, τῇ δὲ Μήδων φολῇ καὶ ὡξρότητι" νῦν δὲ τὴν μὲν ἐκ Περσῶν 

χωρτερίων περιορῶσιν ἀποσξεννυμένην, τὴν δὲ τῶν Μήδων μα- 
λακίαν διωσώζοντωι. Σαφηνίσαι δὲ βόλομαι καὶ τὴν ϑρύψιν Ἄἄδχι 
αὐτῶν. ᾿Ἐχείνοις γὼρ " πρῶτον μὲν τὰς εὐνὼς 4 μόνον ἀρχεῖ, οὖς 
μαλακῶς " ὑποςρώννυσ)γαι, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν κλινῶν τὸς πόδι 
ἐπὶ τωπίδων τιθέασιν, ὅπως μὴ ἀντερείδη τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ 
ὑπείχωσιν αἱ τάτιδες. Καὶ μὴν τὸ πεττόμενα, ἐπὶ τράώπεξαν, 
ὅσω τε πρόσθεν εὕρητο, οὐδὲν αὐτῶν ὁ ἀφήρητωι, ἄλλα τε ἀεὶ 
χοωινὼ ἐπιμηχανῶντω: χωὶ ὄψω γε ὡςαύτως" χαὶ γὼρ χανο-. 
ποιητὸς ἀμφοτέρων τότων χέχτηντωι. ᾿Αλλὼ μὴν χαὶ ἐν τῷ 
χειμῶνι αὶ μόνον χεφωλὴν κωὶ σῶμο, χωὶ πόδως ἀρχεῖ αὐτοῖς 
ἐσχεπόσσοι, ἀλλὼ καὶ " περὶ ἄχρωις ταῖς χερσὶ χειρίδας δα- 
σείως καὶ δωχτυλήθρος ἔχϑσιν. Ἔν γεμὴν τῷ ϑέρει ἐκ ἀρ- 
χὄσιν αὐτοῖς ὅθ᾽ αἱ τῶν δένδρων, ὅθ᾽ αἱ τῶν πετρῶν σχιοὶ, ἀλλ΄ ὃ 
ἐν ταύταις ἑτέρας σχιὼς ἄνθρωποι μηχωνώμενοι αὐτοῖς 'παρ-. 

Ἐ ΩΙΠ ΘΓ δἰ απ την πὰς βαηΐ, φαυὰπι ΟὙΤῚ ἐθηῖροῦ 6, οἰ σαἰϊογοθ. Νάτω 
οᾷ ἰοηηροβίαία Ῥογβίοδ αυϊάθγα ᾿ῃβ(ς}10η 6. οἱ σοηιποητ 8 δάππς αἰθὈδηΐαγ, 
νεϑβεξα νεγὸ οἱ οἰεσαης8, Μραογιηι: παης ἃ ΡεΥβὶβ ὑγοζεείαπι ἰαδογιηι τοἸ6- 
Ταηζίδτη οχίϊηροϊ ραί!πηΐαγ, εἰ Μθάἀογυγῃ πιο 6} γοεϊηθηῖ. [1061 δυΐθηη 
Ἰρβογιπη οἰΐαπι ἀ6 145 οὗ υοἱμρίαξοηι Θχρίαπαγθ Νάπι ῥυϊτηπι οἷβ ΠΟῺ 
5818 δϑέ, συ 1Π1α πη ΠΠΓ6. βίθγηὶ, 564] [8 πὶ 5ροηάδγαμπι θ6 6465 Τρ ἰθὰ5 ᾿πηρο- 
ππηΐ, αξ πὸ ραν πηθηΐαιν ΟὈηϊξαίαΓ, 56 ἰαροίες ποπηῖ οοάδηῖ. ΕΠ βαηὸ 
απε6 δα τηθηβαῖη σοσπυηΐΓ, ΘοΥαπ αὐϊάαι! ρΥὰβ ᾿ηνθηξαμ ζαϊ, ὨΙἢ1] δϑὶ 
ἀοίγαοίαχη : οἵ δὰ ψμωάασηι αγεϊβοῖα ον 5θιηροῦ θχοοριαηΐ:: Ιάθτὴ ἴῃ ὁὉ- 
50η115 ἢ: ΠΔΠῚ ἴῃ αἰΓοα 6 Πα Θηΐ, 4] 567: 67᾽ ΑἸ πον] οοηἢοϊαηῖ. (υϊη- 
οἵἴδπη ὨγθΘΓΏΟ θα ροῦθ ποη σαραΐ βοϊ ἂπι, ἤθΠ ΘΟΥΡ5, ΠΟ θ6 6165 160515 581}5 
οβὲ ἱθρὶ ; β56α οἰϊαπι δὰ δχίγοιηδβ πηδηϊ5 Ὠαθθηΐ ἱοραπιοηΐα αυφεάδηηῃ ἢ βεῖα 
οἱ ἀϊριίαῖα. 2 5ιαίθ νεγὸ πθὸ ἀγθογαπι Π6Ὸ ΤᾺΡΙΠΠ 1ρ515 ὈΠΊΡΓ86 Βα βοΐ, 
56 ἴῃ Πῖ5 δἀβίαπξί 115 που η65, (αἱ οὐ ἃ11ὰ οχοοριαπὶ τπηθγαουϊα. «(1061 5ὶ 

ἃ Ἐπὶ Κύρυ)] Υἱάε ἀϊεία. Ρ. 439. ποί. ἃ. 
Ὁ Πρῶτον μὲν, ὅ56,}] Ηαπο Ἰδοοησ6 πὴ {1- 

οπίατ ΠΡ τῖ, ̓ -. γἹΑΪ, ΟἸΠ68 : ́αϊθυ5 8ο- 
οραϊξ οἴδγηῃ «ἡ ποηεει81. 12. ο. 2. ΜαΥρ 65 
᾿ἰθγοσγατα Θχ ἢ θογα βοίθηξ πρῶτον μὲν ὀκέτι 
τὰς εὐνὰς, ὅκα. ἴῃ αυὰ Ἰοοίοηδ γοοϊὸ ϑίθρῃα- 
5 Ροβί εὐνὰς νΘηϊΘηἀ πὶ 6586 Ρυϊοΐ δά 
ὙΘΥΘΌΓΩ ἀρκεῖ, ΟἸΩ 8515 1}}18 γοοὶ 05, ὦ μόνον, 
ἴῃ οὰ δὐΐθιη, 4αδτὰ Παθοηλι9, ἸδοίίοΠο, 
ΥΟΧ ἰδηζαγη μόνον οἱ Βρογνασαηθα 6586 
νἱἀοίαγ. 

ο Ὑποςρώννυσθαι) ΝΞ, Βοά], ἀαἱ ὑπος ρ- 
νυσθαι" φαἀότοαιια βογϊρίατα ἀρυὰ ΔΙ μθηα- 
ἘΠῚ, ἰοοο χηοἀὸ οἰΐδίο, γοαροτγίἑαγ, δε ηἰ: 
ἈΠ τηυΐο, 

ἃ ᾿Αφήρηται) ϑ΄ΘΡΠμδππ9 οχ δα ΟὨ 115 
φυϊθυβάδτγῃ «Πιοηεὶ δἀΐογέ ἀφήρηται, γοοίέ- 
408 τηοποῖ ἴῃ νοΐ. οοὐ, Ἰαρὶ ἀφήρηται, φαϑηὶ 
βου ρίαγατη Θχ ῖροΐ ροβίγοιπα Αὐοίογ 5 15- 
(1ὰ5 οὐἀϊίιο, 1. 12. ο. 2. 

6. Περὶ ---- ταῖ}]͵ ἴῃ Μϑίο Βοά!. οἱ δάϊ!. 
«Πα. ἀςφοϑὶ {1 ρυροβιίίίο: «ιαδπὶ θη ἢ 
γοοίὰ δ᾽}} τὶ, δυϊηαρσαηίο «Πέμοηο, γοιϊ- 
Ὠρης 

[ Παρεςᾶσι] Τὰ Μ5. Βο4]. οἱ Θχθιηρ]ἃ- 
τα, οαϊΐα, Βορμαπι5. 500 ἰὴ «ἤϊποηπαο ἰῃ- 
γοηϊ παριςῶσι. Αἱ γεοι[ὰ, ΟΡΊΠΟΓ, ἴῃ ῬΟϑ'- 
τοχηὰ οαὐπίοηθ βου ἰ( Γ παριςᾶσι, 



οαϑὴ, ᾿Ξ. 
ἃ. - 

. 478 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ςᾶσι. "Καὶ μὴν ἐχπώματα ἢν μὲν ὡς πλεῖξζω ἔχωσι, τότῳ χαλ.- 
λωπίζονται" ἣν δ᾽ ἐξ ἀδίκε φανερῶς ἢ μεμηχανημένα, ὀδὲν τῦτο 
αἰσχύνονται πολὺ γὰρ ηὔξηται ἐν αὐτοῖς ἡ ἀδικίω τε καὶ αἰσ- 
χροκέρδεια. εὐζὰ 

Αλλὼ καὶ πρόσϑεν μὲν ἦν ἐπιχώριον αὐτοῖς μὴ ὁρᾶστηαι 
πεζῇ πορευομένοις, ἐκ ἄλλϑ τινὸς ἕνεχο, ἢ τὸ ἱππιχωτάτος 
γίγνεσλαι νῦν δὲ ςρώμωτω πλείω ἔχϑσιν ἐπὶ τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ 
σῶν εὐνῶν᾽ ἐ γὼρ τῆς ἱτπείας ὅτως, ὥςπερ τὸ μωλοωχῶς χαθῆσ- 
“9 α!, ἐπιμέλονται. 'Γὼ γεμὴν πολεμιχὼ πῶς ἐκ εἰκότως νῦν 
τῷ παντὶ χείρος, ἢ πρόσθεν, εἰσίν, οἷς ἐν μὲν τῷ παρελθόντι 
χρόνῳ ἐπιχώριον, οἴμωι, ὑπῆρχε τὸς μὲν τὴν γῆν ἔχοντας, ἀπὸ 
ταύτης ἱππότας παρέχεσθαι, οἱ δὴ καὶ ἐςρωτεύοντο" τὸς δὲ Φρο- 
ρᾶντας, ἣ εἰ δέοι ςρατεύεσϑωι πρὸ τῆς χώρας, μισϑοφόρος εἷναι" 
νῦν δὲ τός τε ϑυρωρὲς καὶ τὸς σιτοποιὸς, χωὶ τὸς ὀψοποιὸς, καὶ 
οἰνοχόθς, χωὶ λϑτροχόθς, καὶ παρατιθέντας χωὶ ἀνωιρθντας, 

ο χαὶ κατακοιμίζοντας καὶ ἀνιςάντας, καὶ τὸς χοσμητὰς οἱ ὑπο- 
δὰ χείεσί τε καὶ ἐντρίξεσιν αὐτὸς, καὶ τὼ ἄλλω ῥυθμίζεσι" τότες 

πάντας ἱππέας οἱ δυνάφωι πεποιήχασιν, ὅπως μισϑ)οφορῶσιν 
αὐτοῖς. Πλῆθος μὲν ὃν χαὶ ἐκ τότων Φαίνεται, δὶ μέντοι ὄφε- 
"λός γε ἐδὲν αὐτῶν εἰς πόλεμον᾽ δηλοῖ δὲ χωὶ αὐτὼ τὼ γιγνόύ. 
μενῶ" χατὼ τὴν χώρων γὼρ αὐτῶν ῥᾷον οἱ πολεμίοι ἢ οἱ Φίλοι 

ο΄ Ροσυΐα ΠηΑΧΙΠΊΟ ὨΙΠΙΘΙῸ Παρ θδηΐ, 60 'ρ50 ἑαπᾳμῶηι οὐΥ̓παηιθηΐο ϑθηιοί οβίθη- Ὁ 
ἀδηῖ ; αἴ Θὰ 5ῖ ραᾳΐδῃηι 511 σοτηραγαΐα ᾿ΠΠΡΓΟ5 6556. ἃΥΓ 15, πα απ 1ὰ 115 ραάο- 
ΓΘΠῚ [ΠΟΛ 1: δὰ δ ἸΏ [5 Έ11ὰ οἱ πιο] τὰ ᾽5 σα ρ] ἀἸξαβ ρα 605 να] δ σγθνϑγαητ. 

Ετίαπα ΠΠπ4 ῥυἱὼβ οὐαί δ᾽5. ἰπ ποτ Ραΐγίο ροβιϊαπ), αἱ ροάπθ5 ἴῃ ᾿ΠἸΠοσῖ θα 
ΟὈθιΠ 5 ἤθη σΟμβρΙ σογθηΐαν : ἐώφιιο Δ] Ιὰ μὰ} ἀ6 οαιιβᾶ, ααδῃ] υ ΓΘῚ Θ41165- 
{γῖς ΡΟ Ἰβδίηϊ ονδαθγοηΐ : [πὶ νουὸ Ρ]15 βίγα ρα ]ουαν ἴῃ 66. 5 αὐὰ πη ἴῃ αἰι- 
᾿ιθὰ5 μαρθθηΐ : ΠῸΠ Θηΐπ ἴλΠὶ ΘΟ ΘΒ: Ὁ15 ΤῸΝ 1ρ515 Θϑέ συ γοθ, αυὰπι αὐ τ ΟἸ ΠΠ6ὺ 
δϑάθαῃί. Β6]11σὰ βαπὸ βία ααοά δαἀϊηρί, αὐ ποη ἴῃ 115 σΟηΒΘη Δ ΘΙ. 

Ο{ποιῖτ, πππο ργογβὰβ θο5 ἀθίουἴουθϑ 6556, αυὰπι οἰϊηι ἡμογηξ 7 ααΐθιι βαρε- 
ΤΊΟΥΪ αυ!άθηι θη ροΥΘ ἸΏ05 ραίγι 5 ογαΐ, αἱ ααοίαιιοι ἀστὸς ροβδι ἀθυθηΐ, Θαα]- 
ἴο5 1πΠ46 βιιρρϑαϊξαγθηΐ, αι] πλΠἸξαίτιη ἰτοπὲ: αἱ νογὸ ἴῃ ΡΥ ϑ51}15 ἀθρόγθηΐ, 
δὲ φιϊάρηι αἰϊψιιαπείο 5υοιρίθηαα οϑβοὶ ὑγῸ ἀοίθηβιοησ τοὶ ρὶ ἢ ΘΧΡΘα ΕΟ, 
ΒΕ ΠρΡΘ 115 τ Ἱ Πταγθηΐ 2 αὐ ἤσης δὲ βία ῖοβ, οἱ 815 οἵ ουβοῃϊουατη ΟΡ ἴσο 5, 

Πρ Ῥοοϊ]αΐοτος, οἱ θα] ηθαΐοτοβ, οἱ χυὶ οἷδος ἴῃ ρεθηδας δἀρομπιυηΐῖ, οἱ ααΐ φῶς 
το  αηΐ, εἰ αὶ οὐδιτιπ ἀοαμπουῃΐ, εἴ 4] 46. βοπῖηο θχοϊίαηΐ, οἱ Θχουηδίογοβ 
αυΐ ρ᾽σηθηΐα οἷ ΠΠἸπαηΐ Ἰη!τοδηζαμθ, οἵ σεοίθγα σοηοϊη ὃ σομηροηπῃΐ : ἢο5 
ΔΑΝ ἰὰ Θαυϊίο5. ἀνπαβίεο γοιαἰθυπηΐ, αὐ ΒΕ ρθη ἴα δἰ δὶ τηθγθαηῖ. ΕΠ λορεῖ- 
γμην αυϊάθιη ὁχ πὶ οοηπαία αἀρατοῖ ταυπϊταο, ποὰ ἰαιηθη αἰ Ππ5 δογιπι ἴμ 
6110 68. πἰιϑὰδ : αποα αὐ!ἀοπὶ ΘΧ 115 10 515, ας πδὰ νϑηϊαηΐ, πα ηἰ δβέμμη ϑβέ : 

ἃ Καὶ μὴν ἐκπώματα, ὅς. Ὑ τα Πεδὸ οἰἰαΐ Ὁ Εἰ δέοι ςρατεύεσθαι, ὅς 6.1 [η ᾿ἰὈΥ]5 Ρἷ6- 
«πενίαν 1. 11. ο. 3, ὨσΠΏ 1}, αὶ δ Εν, γηῖι- χίδαθ ἀἰϊδιϊποίϊο μομῖζαν ρΡοβὶ ςρατεύεσθαι, 

δὶ ἰϑία : Πᾶτὴ ὈΓῸ ἐξ ἀδίκυ, Πα οί ἐξ ἀδίκων, οἴ. ἀδρ τοϊῃὶ φαϊάοπι ἃ ΠιΘαποῖαγίο τϑοι 5 
τῦτο Δη[6 αἰσχύνονται ὈΤΟΥΘδ5 ΟΥΑΙ, Ῥοβὶΐα υἱάοίτν μοῦ χώρας. 
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ἀναςρέφοντωι. Καὶ γὰρ δὴ ὁ Κῦρος τῷ μὲν ἀκχροξολίζεσϑαι 
ἀποπαύσας, " ϑωρωκίσας δὲ χαὶ αὐτὸς χαὶ ἵππους, καὶ ἕν παλ- 
σὸν ἑχάςῳ δὸς εἰς χεῖρα, ὁμόθεν τὴν μάχην ἐποιεῖτο" νῦν δὲ ὅτε 
ἀκχροξολίξοντοαι ἔτι, ὄτ᾽ εἰς χεῖρας συνιόντες μάχοντοι. 

Ἁ « λ 2 Ν Δλ.5ὲ6 Ἃ 7 οἴ Καὶ οἱ πεζοὶ ἔχϑσι μὲν γέῤῥα καὶ κοπίδως καὶ σωγάρεις, 
ὥςπερ ἐπὶ Κύρο, τὴν μάχην ποιησόμενοι" εἰς χεῖρας δὲ ἰένοωι ἐδ 
ὅὃτοι ἐθέλθσιν. Οὐδέ γε τοῖς δρεπανηφόροις ἅρμασιν ἔτι χρῶν- 
ται "ἐφ᾽ ᾧ Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. Ὁ μὲν γὰρ, τιμωῖς αὐξή- 
σῶς τὸς ἡνιόχες χαὶ ἀγαθὸς ποιήσας, εἶχε τὸς εἰς τὰ ὅπλο, 
ἐμξαλδντας" οἱ δὲ νῦν ὁδὲ γιγνώσχοντες τὸς ἐπὶ τοῖς ἅρμασιν 
“οἴονται σφίσιν ὁμοίος τὸς ἀνωσχήτος τοῖς ἠσχηχόσιν ἔσεσ)αι. 
Οἱ δὲ, ὁρμῶσι μὲν, πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς πολεμίοις εἶναι, οἱ μὲν, ἃ ἑχόν- 
τες ἐχπίστϑσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλοντωι, ὥςτ᾽ ἄνευ ἡνιόχων γιγνόμενα 
τὼ δεύγη πολλάκις πλείω καχὼ τὸς Φίλος ἢ τὸς πολεμίες ποιεῖ. 
᾿Επεὶ μέντοι χωὶ αὐτοὶ γιγνώσχϑσιν οἷω σφίσι τὼ πολεμιςήριοο, 
ὑχσάρχει, ὑφίενται, καὶ ἐδεὶς ἔτι ἄνευ τῶν “Ἑλλήνων εἰς πόλεμον 
χαθίςζαται, ὅτε ὅτων ἀλλήλοις πολεμῶσιν, ὅτε ὅταν οἱ “ἙἘϊλλη-, 

φ͵ 

πᾶπη ΠΟΥ απὶ ἴῃ ἄρτὸ δο  "ὼ5 ᾿ιοβίος αυᾶτῃ Διο] νεγϑαηΐασ, Ἐπηϊηνογὸ οὐσὰ 
ΓοΓδη ϑυ]ο ἢ} ογἀϊηθ Οὐτιιβ Θ05 δὶ Πιουθί, 86 ΤΌ 'ρ505 [πῇ Θα 005 ΔΥμΊΔΓΘΐ, 
οἱ οὐἰαὰθ ἀαγεῖ ἴπ τηδ πα πὶ ρδ] τ] ἀπθτω, σοι ηϊ5 ραρηδπ) [Δ οἰοθαΐ : πυαης 
ὨΘ6Ω͂θ6 ΔΙ Ρ]Πὰδ τη 551 Π0115 Ραρτδηΐ, ΠΟ 6 σΟΙΆΙ 8 ΠΟΠΡΤ 6551 ΓΘΠῚ ρΘΓΠηΐ. 

Γὰάθπι ροϑαϊΐοα παθϑηΐ 11 αι! 461}, ριρηαπὶ ἸηἸΐ.}], βοιΐα, Θὲ σΟρΙά45, δὲ 
5ΘοῦΓο5, ρουηάθ ἃς ΟΥΤΙ ἰθπιρογε : νογὰηι ἠδ 1} αυ!ά θη Δ ἢ ΠῚ ΘΟΠΒΘΙΘΓΘ 
γνοϊαηί. Νο ἰαἰοαΐοβ υϊάθη σΌΓΙῚ5. 81 ΘῸ5. ΔΙ] Πὰ5 υ8115, 4] 8 ἃ Ογτο 
ἀδβειηδί ἐπογαηΐ, Δα πΙθθηΐ. ΝΑ 15 δυγῖσαβ ΒΟΠΟΥθιι5 αποῖοβ, οἵ δα ογεἴ- 
αἸηθη) ἰηβεϊαἴο5. ΠΑ λα], 40] ρΥαν ΘΠ 1}} ἀν Πα αΓΆΙη ἱπηροίιπη Δσογθηΐ : Πὶ 
νοτὸ Ῥργϑβω τϑοθητογοβ, οὐτη δο5 40] 5π1ηΐ ἴῃ ουγγῖθι5 ὃ αὐ]άθιη ηὐγίηΐ, ἰη-ς 
δχογοϊξαίος ἀγ Ἰ ΓαηταΓ ράγθ5 Ταΐαγοβ θχογοϊίαῖ 5. Εδοϊαηΐ νογὸ 1ΠΠ1 αυἰάθηχ 
ἱπιροίαπι, 564 ᾿τίιβ αυὰπι ἰηΐτα ᾿οϑίθβ ρθηθίγοηΐ, ρα γ ἢ ἰην 11 ἀφοϊάυηΐ, ρᾶγ- 
{ἰπν ἀοβι ηΐ ; αὐθὸ αὐ 40 ιιγρὶα ἀθϑί τ ομγγ5. οὐ Πρ }65 βϑοροπυμηοσγὸ 
Ῥἰτις. πη 1οἷβ ἀδ τ ΠΊθητ1 δαίογαηξ απὰπι Ποσθυ5, Οὐπὶ νογὸ οἱ ἱρϑὶ ᾿η6}}1- 
σαμπῖ, 41|4}65. 51η{ ᾿ρβογιπῖ δἀραγαίιι5 Ὀ6]Π1ς], σοσπηΐ αἰδὲδη, ὨΘ6Ὲ16 ἡυϊδαιδπι 
διηρ Πὼ5 αὔδασο Οὐσέθοῖβ δα Ὀρ Πα πὶ 5ὸ οοηηραγαΐ, 5ῖνο δα θὸ 1))81 θ6]]ὰπὶ ἰπίοῦ 

ἃ Θωρακίσας δὲ, ὅ.0.1] Ὑἱ4ά6. ἡ σαργα πιοαὸ Ἰδιιαίι15) Ῥορμΐιη, Ἰἐοηιαπιμη οὐδρηι 
ποίανϊταιβ Ρ᾿. 330, ποί. ἃ, ϑιυδορίδδο ΓΟ ΥΥ̓αΥ ,, τιὐϑὶ, αΥ̓ΩιοΥιίηι οαογοῖίο, 

Ὁ ἘΦ Φ] ἱάο ἀϊοία Ρ. 455. τοί, ο. εἰϊδοϊρ[ν οαδίγογίηι, ιὐϑάψυο μ᾽ ἃ 
ς Οἴονται σφίσιν, ὅο.1] ΑἹ 0 Π᾽5 ἀἴνοῦδα ᾿ηΠΠ τὰ ΟΡΟΥΪ5. δ 

ἰοῃσὸ ἔαπὶ Ὑείοτγιιπη Ῥογβαγάτηῃ, τὴ 1λο- ἃ "“Εκόντες)] Ἰὰἃ ΜΚ, ΒοΙὶ. οἱ οαὐοτῖ 10 τὶ, 
τη ΠΟΥΈΠῚ οἵ ἰπσίἐαία εἴ (αΐα αὐοὸ οχϑίιίο-. «105 νἱαϊ, οἴῦηο8. ΜΙΠὶνογὸ γΟρο ΘΠ Πὰ 
γτιαμέ, ΠῚ ποῖῖρο φγορὸ ἰπίο!]οχογαηΐ, νἱάδίαν ἄκοντες" φιο «ιν είνι5 ΘΕ 1Π|, δῖνο 
φυαπίμστη {πεῖ σα ΐ γουθα Π1Ὁ.,1. ο. 13.) οοπ͵οοίαγὰ γοίι15, δῖγ 6 γοΐογὶ 9 8]1Ο]} 5 ΠΡ τὶ 
οχογοϊίαία5 τηῖ!ρ5. ἱηοχογοϊίαίο 511 τη] ου. δυοίογι αἴθ, τη Ὁ} 
«υ]]α σπῖτι αἰϊά τὸ υἱάσημιϑ (ἰπαυϊ Ρ»-" Ῥ 

νι, 
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νες αὐτοῖς ἀντιςρατεύωνται" ἀλλῶὼ χοαὶ πρὸς τότες ἐγνώχωσι 
μεθ᾽ Ἑλλήνων τὸς πολέμος ποιεῖσϑαι. 

᾿Εγὼ μὲν δὴ οἴμωι ἅπερ ὑπεθέμην ἀπειργάσθο! μοι. Φημὶ 
γὼρ, Πέρσας χκωὶ τὸς σὺν αὐτοῖς, χαὶ ἀσεξεςέρωος ὥερὶ 3).ε- 
ὃς, καὶ ἀνοσιωτέρος περὶ συγγενεῖς, καὶ ἀδικωτέρες περὶ τὸς 
ἄλλες, χκωὶ ἀνωνδροτέρος τὼ εἰς τὸν πόλεμον νῦν, ἢ τρόσ- 
θεν, ἀποδεδεῖχθαι!" εἰ δέ τις τἀναντίω ἐμοὶ γιγνώσκει, " τὼ 
ἔργω αὐτῶν ἐπισχοπῶν, εὑρήσει; αὐτὼ μαωρτυρᾶντοα, τοῖς ἐμοῖς 
λόγοις. 

86 ρογαηΐ, 861 σοηίγα 605 ΟΥ̓οὶ σορ 5 δἀμποδηΐ ; 568 δἰϊατη δανοϑὺ5 ατγερ- 
005 πο πϊδὲ οὐτὴ ΟΦ σοὶ 80 Χ}} 115 Ὀ6 11 δὲδὲ βυβο ρΙοπα 6586 βίαι ΘΓ ΐ, 
 ἈΑΥΡΙΓΓΟΥ δαυϊάθιη πιθ ᾿8 πὴ ρο ΐδοϊββθ, αυθα ἱπβεπθ γα. ΟαΪρΡοῈ ἀδιποη- 
δίγαία πη 810, Ῥεγβαβ οἵ αἴΐος ῬΘυβ15 σοπ]ιποίοβ τη δ ογρὰ ἄθοβ 6556 το] ρίο- 
508) οἱ οὐρᾷ σορηδίοβ ΠΠΔΡῚ5 1Π1Ρ105, Εἴ 1} ἸΒΈΙΟΥ 5. οὐρα σϑδΐογοβ, οἵ Πρ Ἰοὶβ ἴῃ 
ΤΟ 0}.5 Ἰᾶπὴ τη Ρ]5 ἸΠ5ΕΓΘΠ05 απἂπηι ρ᾿υϊύβ : αὐὸα 51 48 Θοηίγατία βοηΐζθπεῖα: 
ΠΊΘ68 δίαίυϊτ, δοῦιπὶ αεΐα ποὺ σοῃβιἀογοί 15, θὰ αἴοῖ5 ἃ Τη6 ἰθϑ ταοῃϊυπα 
ἄδγθ σοιηρουϊοί. 

ἃ Τὰ ἔργα αὐτὰ μαρτυρεῖ Εδάοιη Τὰ ἔργα, ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν ταῦτα μαρτυρεῖ 
Ρτογϑὰϑ Ὄχϑίδξ Ἰσαθηαϊ ταΐο «]0[. ΣΧ. 25. περὶ ἐμ. 
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ῬΆΑΘΕ, ὃ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ὅτο. υϊραγοιι 
Τηβογίρεοπεμι γοιϊηυΐ, ααϑτῃ ΜΙ. Βοά!. ργ-. 
5ίαξ : αὐἱάδιι ᾿ἰγὶ τοργ:ϑθηΐδηίς ΞΕΝΟΦΩΝ- 
ἾΌΟΣ ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β18- 
ἌΤΑ ΟΚΤΩ. 

10ἱἀ.}. 5, «(γι δέξδ8 ἴῃ 19. περὶ ἀφελδς λόγο 
ἰοσαηπι μὰπα 56 τεργϑθηίΐδε: κἂν ὁποσονοῦν 
ἄρχοντες διαγένωνται: 56 6, Ομ58ἃ νΟσα 
χρόνον. Εἶφο Ἰεοίϊο “κειποίαυϊο ργουθαία αϑί, 
ϑιορίαηο πθι ἰξοπα : φαΐ γοσδιὰ ἢ |8πὶ ἴῃ Ομ- 
Ὡϊθα5, αυξ ἐρβὶ νἱάθγε οοπίϊσιί, δ χθιρ αγὶ- 
08 ἐμγοηΐγὶ ἐδβίαίυγ - Θδπιὶ ἰδ ηθη βυρδαιιάϊδη- 
ἄδπη βερὰ Γεϊϊπαυΐ ουβεγνδέ, βϑὰ ργοϊριυὸ 
ϑϑηϊξίναμη χρόνε οὐπῃ ἀφ᾽ ὦ, γ6] ἐξ ὁ, οἱ συμ 
ἐκ τότε" ἰηίογάπη οἰΐδτη δα]ῖοὶ ἃ ΝΝοβίτο, οὰπὶ 
ἀφ᾽ ἔ, Ρ.13 ; οὐτὴ ἐκ τότ, ρ. 15. 1 8}115 80- 
ἔδιη οαϑίθυβ νοσθῆι ἐΠ]81ὴ Θ᾿ ἢ ρϑὶη δἰϊαπη ρα 
5016γὲ οβίθπάϊέ ΟἹ. 1 αηιῦ. Βος ἴῃ 1106 }10 ἀ6 
Ἐπῖρ5. ἄτας. Οφἰετγὰπι Ὠἷς ᾿οοἱ χρόνον τοί - 
πρηάυμη 6 Ή560 : ΠΕ] 06 Θπῖπὶ ααϊϑαύϑιηη, ορὶ- 
ΠΟΥ, ὑπΐὰ5. οἡγ δίϊ8, αὺΐ ροιϊὰ5 ἘΠ οΟΥΪΚ 
ἐβξϊα5 Ἔχειηρὶαγίβ, δυοίογ αΐθιη, ομηπΐμῃι 
Ορογὶβ πυ)5 δχοιερίανίαμα Πάδὶ ργφίογθη- 
ὅἀπὶ αχίβί μανοῦ. ϑυαηί οἰΐϑιι, αυΐ ρτῸ 
διαγένωνται ΥΒρομαπέ διεγένοντο. ϑ6ά ποὰ 
5υπΐ διυάϊοπάϊ ; ταΐμ5 δηΐ οχ γος [,ἴη- 
σα σοηϑαυείασίηε 68{ διεγένοντο, ργξοοάθηΐα 
φαγί ουϊὰ κἄν : 864 νεὶ εἰ αὶ διεγένοντο, γε] κἂν 
διαγένωνται Ὀαὶς Πἰπρας τη λγ6 6556 ἀἰοσα- 
τ Ὠοίανὶς ϑέερίιαηλι8. 

Τθϊά. !. 7. ᾿Εδοκῦμεν καταμεμαθηκέναι, τιοὴ 
καταμεμαθήκαμεν. Νοβίγο τηϊγὸ μασι 586 νἱ- 
ἀσίας πος Ἰοᾳφυσπάϊ σϑπὰβ: οὐ ᾳαδηάδηι 
τηοἀεβίΐε 5ἰρη Ποοί ΟΠ 6 μὰ 'π6556 [βίθηάτπ 
εβὶ, Ῥαυΐο ροβί, ρ. 2, ἐδοκᾶμεν ὁρᾷν, Οη 
ἑωρῶμεν. ϑὲὶς νογὸ εἰ Οεοοη. Ρ. 495, ἔπεὶ 
γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι, ἕκς. ἴῃ δοἄδῃ 
0. ρ. 497, πονηρῶ μὲν δεσπότω οἰκέτας ὦ δοκῶ 
χρηςὸὃς καταμεμαθηκέναι. ἴῃ δοάδιῃ δχίγεπιᾶ, 
ρ. 499, ἱκανῶς δοκῶ καταμεμαθηκέναι. 

114. 1.9. Ῥ͵ο πάντη ΟΙΩΏ65 ζδγὼὸ Εἰ χὶ 
γείογοϑβ, 4105 ϑέερίναηο νϊάδγα οομίρῖ, Πα- 
Ὀοπὲ πάνυ τι. Ἐάΐε, ΕἸογεηῖ. πάνυ τι γαρτα:- 
βοηίαί, οἡἱά. πάνυτι, ααοὰ σοῃδίαϊ αυἱάδηι 
6856 ἀδρταναίυμα ; 568 υἱγὰπι ΟΧ πάνυ τι (νε] 
ροεὰϑ πάνυτι, σοηαποίὰ βΒογὶρίο,) 8 6Χ πάν- 
χη) ἀοίογίαχαη 5'ΐ, ος νεγὸ ἱποθυίαμη οϑΐ, 
Ωυδά 5] πάντη ἸΙοςσο 5ϊ[ τηονοπάυτη, ργὸ 60 
τεροϑυστίπι πάνυ τι Ροιὰ5 αὐυὰπ πάνυ τοι: 

οὗτα τουϊέο ρίυταβ ἰοοΐ πάνυ τι αυὰμπι πάνυ 
τοι, πὸ ἃρυδ ἤσπο Νοίγυτη βοϊὰπι, βεά οἱἱ- 
ἀἴὴ αρυὰ σαίογοϑ βεγίρίογοβ Αἰΐσο5 μαθοδηί, 
Ψυϊκαίατα νογὸ ἰδοίίοηοιι ἰἀοἶγοο γειἱποπάαπι 
ἀυχὶ, ᾳηοὰ ἴῃ δοάσπι ἰάτη γοῦϑὰ ΧοπΌρΠΟη 
πάνυ αἀπιίθιοναί, 

Πρ: 4,}, 10, Τη Μϑίο Βοΐ], οἱ ἢ} 5. ηυΐ- 

ὩἾ 

Ὀυπάδμῃι, (δία δέορίαγο, αι ϊαιῖθ Θχθιηρίανὶ- 
θυ πειθομένοις Θἢ Θχϑίαί, ϑ6(ἃ γϑοϊὃ ϑᾶπι 
νοσθπι γί ἱπ 6 Ὑ]8 : ἤθηι6 δηΐτῃ νΟ] 586 Χο- 
πορῃομΐοπι ἀΐδαυα βϑ πο ον χρῆσθαι, Βεἀ 
χρῆσθαι πειθομένοις, δχ 5ΒΘαιδηίιθι5 Ἰϊααδί ; 
ῃ ααΐθυβ δηϊπιδμεία Ὀγαΐα, ποιηὶμῖθυ5 ταᾶρὶσ 
6586 τπηοτίρογα ἀἰοϊί, χαᾶὰπι 5᾽ηΐ ἱρϑὶ Βοιηΐμθ5 
1}}}5 αυἱ ἱπ 6058 πρεγίαπη ΟὈἰηδηΐ. 

Ρ, 4.1. θ. Αρυά Ββοχϊρίογεβ Αἰξΐθοβ τὸ 
ἐκεῖνος, οἀπὶ 500 βυθδίαηϊινο βερὸ ταἰϊοοίυν 
δηΐθ υίϊο. ροβίροϑίί. οὐπαίῦ8 οἱ Ὀγαν δ 8 
δγϑιᾶ: ρ!θηᾶ βομίθαίία ϑϑί, ἀπέχονταί τε ἀπ᾿ 
ἐκείνων πραγμάτων, ἀφ᾽ ὧν ἂν αὐτὰς, ὅς. ϑὶς 
ἴπ Ερὶϑί. δὰ Ηεῦ. ν. 8, ἱπίδργὸ ἀϊοθγοίυν: 
ἔμαθεν ἀπ᾽ ἐκείνων, ὧν γΕ] ἃ ἔπαθε εἱ Ρμὴϊ. 
ἷν, 11, ἐν οἷς εἶμι, ττργο ἐν ἐκείνοις 561}. κατή- 
μασιν, ἐν οἷς, ὅὃζο. 

61. 1. 8, Εἀϊξ. «Π]ἀ. ὑγῸ νομέας ρογροτϑιῃ 
ἀδΐ νομεῖς : αυϑῖη οἂμη ϑσασυπδαίνὶ ἰβ[ϊ 5 5ΟΥῚρ- 
ἴαγαμα ἱπ ἀερτγαναίο αἰΐαυο δχθϑιηρίατὶ Χθηο- 
Ρμοπίέο ἀδργεμβεμάογαί Ποἰϊαάίι5 116 ἀρυὰ 
Ῥμοΐδιιι Β10]. Ρ. 1590. Νοβίγυχηῃ 5βίἰδίϊπι 
ΠΟΙᾺ 585 ἰάομδιιπι 6586 Αἰἰοὐβιιὶ ϑιιοίογαια 
ἰδπχδγὸ ργομυποϊαυ . 

1014. 1. 9. δἐερναγιιβ τη] αΐ τὸν νομέα 
Οὔπὶ ἀγέλην, αἱ ουπὶ ἀγέλαι ροβυϊί τὸς νομέας. 
Ουἱ διμθηἀδίοηὶ δχθιηραγ δ] αποά ἰδβέϊπιο- 
πιὰ ρου 6 ΓΘ αἰί. 

014. 1. ]{. Μετανοεῖν μὴ οὔτε δοάθιῃ πηο- 
ἀο ἀϊεϊίαν, αι Ρ. 2388, ὥςε τὸν Κυαξάρην με- 
ταγινώσκειν ὡς ὄτε Ἰζῦρος, δια.  οἰίαν ροιγὸ 
μετανοεῖν 110 ἴῃ Ιοξο 18, αυὶ μετανοῶν ἐνθυμε- 
ἴται, 561} διανοεῖται, ἱ. 6. πιϊἑαϊὰ ὁδοπἰοη ἢ ο0- 
δαί, Ἰιὰ ἰογὸ ϑιἐερηαπαδ; αυἱ εἰ Χρηο- 
ΡΒοπίθπι ἀποφαντικνῶς Ἰοαᾳυυίυηλ 6556, αἵ ἰῃ- 
ἰογργοίαβ νοϊαδτα, βοὴ ρυίΐαΐ; 56 Πᾶ5 νοσυ 5 
μὴ οὐκ ἤ, νογθο μετανοεῖν, αὰξ μεταγινώσκειν, 
δϊ 4}11 οὐ υπηχοάὶ βυθ)αῃοίαβ, Ποιηἱηὶβ ἀπὸ- 
ρηματικῶς Ἰοαᾳυθηί 5 6586 ἀϊοὶϊξ : ἤδαὰδ Δ] [6 
1] ρου δυτη 6586 σης ἰοουπι, αυὺ τη 8ὶ ἀΐχ- 
ἰϑϑθί, μή ποτε οὐκ ἢ τῶν ἀδυνάτων, δο. Αἱ 
οΥ̓αἰΐο ἀποφαντικὴ μὴ εἶναι ν6] ἀκ εἶναι ροβίιι- 
ἴλᾶ856. Οφίογαηι 116 Βουμηοη 5 [ὈΥπιἃ ἀπορη- 
ματικὴ, ἂ6 τὰ οἰΐατῃ, αυϑηι 48 τ ηἰμὸ ἴῃ ἀπ- 
Ὀίαμη νοσϑηάδτα. ραΐοί, ορίἱπηὸ τηοάοβιϊα: 
Χεπορμῃοπίές σομνθηϊί, 

Ῥ, 5.1. ὃ. Καὶ ὅμως ἤθελον, Ὁ διίονα 

Ρ]απὸ μας δἵ τηϑηαὶ βιιβρθοίὶ βυηέ ϑἐθρίναπιο. 
Αἱ νογσὸ ποῦ τηοαὸ Πἰργογαια. Οπηιηΐαϊη ΘΟῺ» 
δθῆδ8ι, 56 δυοίου!θ οἰΐαια. ποϑίγὶ σοηβυθίι- 
ἀΐπθ οσοηβειπαία δι... Τὰ) υϑάδια. δηΐπὶ γρὶ 
γοροιἰοηοιη [ογὸ ἰα] 6 ηὶ ν᾽ ἀθ85 ἰἰσοί ᾿, ἱν ̓. 
38, 110, νἱΐ, ». 353, 1}}0. νἱϊΐ, ρ, 511, 

[υὲ4..}. 11. Ῥοβί ἀκύομεν ϑέορίιαηιο 5υθδιι- 
ἀΐτο ρῥ᾽δοοί, ἴδιον ἕκαςον ἄρχοντα ἔχειν : ΘἈΠὶ 

(τα  ῃ ὈΥΟΡΑΥ Ἰη ογργοίδηἀ! ταϊομριῃ, ασύϑγτα 
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ΒΘΘ ΓΙ ΒΌΠ15} Ρουθ νἱάἀθ!ιοοὶ ἃς Χϑηο- 
ῬΏοη 5ογρβίβϑδϑί, ὁ περὶ τῶν ἄλλων δὲ ὡσαύτως 
ἐθνῶν ἀκόυμεν. 

τοἰά. 1. 13. 1η Μϑίο Βοάϊ. δὲ 4}}15 χυὶ- 
Ῥυδβάδμῃμ Εἰ γ15, αὰ05 υἱάϊέ ϑέθρηαηιιδ, ροϑβὲ 
ὡσαύτως δἀαϊίυπι 65, οὕτως, ᾳαοά οαἰοτιὶ νὸ- 
ἴ6γε65 σοῦ 65 ποὴ ἃρποβουμπί. Ῥοδϑίί ἰδ πιο αι 
Ἦφς Ἰοοίο ὡσαύτως οὕτως αἰσαπαμα ἀοἴεπάϊ, 
ἀἰσεηᾶο ἐκ παραλλήλυ σορυϊαία 6558 80 84- 
γνοΥδϊα; δἰ σα οἱ τυχὸν ἴσως, πάλιν αὖθις, αἴχιιθ 

411 τηυἱέα σοΟραΪΆΓΙ νἱάθτηυβ. Θαΐ οἱ Ὁ, 
«9... 16. ΡγῸ ὡσαύτως, ἰῃ Μϑίο Βοά!. ποθι 
8ΠΠ5 ααϊθυδάδιῃ, ἰοδία ϑέορίνανιο, νϑιαβί δ 
110 115 βου ρίσμῃι 6 ὡσαύτως οὕτως. 

Ρ. 7.1.11. οΟὗτοι δὲ δοκᾶσιν οἱ, δια. 5:6- 
γῆαγαι ᾿ἰὰ ἤφο νοῦθὰ γοάαϊς: Πῶω ατιΐοηι ἰ6- 
565 γιιυϊοὶ δοτιὶ οὐγαηι ἐξὰ υἱ θη ἐτι}" 5ιιδοίρεγο, 
«ἰὸ ἃ 51:0 δαὶ τηϊίϊο (να ] οσαρῖ!6) γοροϊαηί. 
Φυαβὶ ἀϊσεγεί, Β85 Ἰθρθ5 Πη870γ6, αιὰϊη 688- 
ἰογαβ, ργον:ἀδπία ἴῃ ρυθΠ] σογιπι σοπιτηοάᾶο- 
γαηι συγϑ} συ θθηΐο5, ἰπ 6 μυ}ὰ5 ΣΙ "πὶ, 
τπ6 ΠΕ 66556 68ΐ (561}. ἃ γϑοίᾷ οἰνίστῃ ἰῃ ἴ6- 
πογὰ αἰαΐθ ᾿πϑεϊξας! 06) Βαηθγθ. Ἡ]ο,θοάθτη 
ἡμά 66, ΞΘη5115 65ὲ, ααὶ ἃ ῃοπίγὰ ᾿δοίϊοη6 δἰ Ἰοὶ 
Π0η 8ο]ὰπη ροίεϑί, 5εἃ δἰϊαπι ἀθῦεί. Ῥογγὸ 
81 ἸΔ6Πὶ 56 ΔΙᾳυϑηἀο βυβρίσαίαπι 6556, Χο- 
ὩΟΡΠοηΐοπι γοῦθῸ ἄρχεσθαι «Ἰϊαᾳυϊᾷ ααἀ]πηχ- 
1586, οἴ γὙ6] ἄρχεσθαι ὅθεν δεῖ, (ϑῖνα ὅθεν δεῖ, 
ἄρχεσθαι) νΕ] καλῶς ἄρχεσθαι, γε] φρονίμως ἀρ- 

χεσθαι, ΥὙ6] 416 αιϊὰ 5οΥρδῖ5σ8θ6. Τδηάθιη 
ΔΠ. πὰ Ἰδοίου σοϊητηθη αὶ βουὶρίυγϑη), 418} 
οχ γε. Ῥωιοοηἐὲ Οὐδοραὶ ᾿ἰὈγο οἱ ϑέοδφο 
οἸϊοαϊέ ; πἰπιίγαπι μᾶπο: Οὗτοι δὲ δοκῶσιν οἱ 
νόμοι ἄρχεσθαι τῇ κοινοῦ ἀγαθὺ ἐπιμελούμενοι, 
ὑκ ἔνθεν ὅθεν ἐν ταῖς πλείςαις πόλεσιν ἀρχονται" 
Ὑ6] ὄθενπερ ἐν ταῖς, ο. Ἡαὶς οονὰ 5δοτὶρ- 
ἰυγ ἀνοηΐ νοίυδία (ἰαδγὶεϊϊὴ ΘΧΘΙΡ ΙΑ, 
φυᾷ ΡΙῸ ὧχ ὁμοίως, ὅζο. ἀδῃί ἐκ ἔνθεν, ὅθεν αἱ 
πλείςαι πόλεις ἄρχονται. 

Τθϊὰ.]. 15. αὐγὶοϊζιι ἴῃ νοΐ. ΘΧθιηρ]. ΡΓῸ 
ἐπιτάττασι ἰηνεηὶξ ἔπειτα προςάττουσιν : αυοᾶ 
εἰ δτνγοίτι5 τοί. 

1014. 1. 15. ΜΆ. Βοάϊ. μηδὲ ἁρπάζειν. 
Τυϊά. 1. 18. Τ)6 βυθι ἃ ἰγαπδιτοπο ἃ 5[η- 

δυϊαγὶ ΠυΠΠΟ᾽Ὸ δα ρ]υγαί ναμι Ιοσα ἀἰοία δὰ 
ἢ}. υἱῖ, ν. 396, 

1014. 1. 18. ΜΒ. Βοα!. οἱ ϑίοδαιι πα θθηὶ 
ἐπανέθησαν. ϑ:6ἃ ποδίγατῃ ᾿ἰδοἰϊοπεπι οὗ οοτ- 
ταπΐαγο ΠΟ] π. Νδηι υἱ ἐπιτιθέναι τιμωρίαν 
νοὶ δίκην ἀϊοϊξαν Ροι ὴ5 αυὰγη ἐπανατιθέναι, 
τὰ Χοπορμοι παιὰ ἀπθίαμι οϑέ φαΐη τηα]ὰ6- 
τὴς ἀἴσογα ἐπιτιθέναι ζημίαν φαὰπι ἐπανατιθέναι 
ζημίαν. 

Ρ, 8.1.1. Νὸμι ὥςε Ἰοσ!ίαν ἀρᾷ ϑοδα- 
πη, 564 οἷον. ΕἸΘρΔἢ5. δυΐομῃ οδὲ ος ἴο- 
αυοπάϊ ρθηυβ, οἵ οὐπὶ 8}1}5 διιοϊου θυ5. {ππὶ 
Ὠυΐς ἸΝοβίγο (τη Ἀ Ὑἰ55ὶ πλαγ, τοιῦτοι οἷοι, 
οὐτὰ ἰηδηϊίνο, αὐυἱΐ οἰϊατη οἷοι βίη τοιῦτοι, 

Ρ, 8.1. θΘ. Ῥτο πεπαιδευμένων [ οἰιοϊαυζιι5 
τοοιϊὰ5 βουϊδὶ βϑηβεί παιδευομένων : αυΐρρα 

ἀδ ἐηδέλἐιοη ἰδ, αχ ᾿ΠΠΠπ5 πνοηΐο, ἤθη ἄς ὧν- 
δίδιἐῖδ, εἶς αρίίατ, ΝΙΝ ταυΐο. 

ΤὈΙΔ 1. 17, Νοπ ἀυθῖιο αὐΐη πὸ συσ» Ῥδ- 

» 

τοί Βαβὶ ἱποὶ θα βαμῖ, πιθ μα} βαϑρθοῖϑ πλα 15 
Ἴδην {που ηΐ, τ Ὁ] {15 Γαΐαγα βδιηΐ : 866 ἢ (α]δ 
οπληΐαπὰ ρθηι5 Ἰοηαποηαϊ ἀραὰ Ῥ]αίοπθμ οΧ- 
βίατο βείαπξ, πὰ ϑέερμαμιιδ. Ἀθη δϑηὸ 
μα ογαιδδίμησια [οοἰδδοῖ νὴῦ ἀοο Ἰββίγη5, 
5] ρῃνγαϑδίη ἰδίῃ Ῥ]αοηϊοδτη 4πῸ 4815 060 
ΓΘΡουῖΓ6 ροβδβαί, ἱπάἀϊοϑδβδοί. Ἐουβᾶη ἢ] υπὶ 
να! αἱΐ, φασι ἴῃ Ια άγο υοίανὶ, 56}}. ΟὟἱ ἀϊοῖέ 
διελέσθαι μέρη, Ῥγὸ εἰἰνέἀοηο ξασεγα ρμαγίξ5. 
ϑεᾶὰ Πεγοιοίὰ Θχθυαρίο τηο!ϊὰβ, ορίηου, ἀ6- 
θπὰϊ ροπϑὶς Ἰοαυυίο Χοπορμοηίέδ : 8 δυΐθηὶ 
ἄδ σοηβι]ο τορῖβ Ὠυγάογυμπι ἔτη ἰαθογαμίἐ- 
τσὴ ν θὰ ἔδο!θη5, ἰ. ἱ, 6, 94, τω δὴ, αἰΐ, τὸν 
βασιλῆα αὐτῶν δύο μοίρας διελόντα Λυδῶν πάν- 
των, κληρῶσαι, ὅτε. ΡΓῸ ----διελόντα Λυδῶς 
πάντας εἰς δύο μοίρας. 

1014. 1.231. Μ5. Βοά!. οἵ ϑέοδαιι8 }ἴς πα- 
ρέξζειν, αἴ ἰῇ να δα ργοχὶ πιὸ βθαυθῃίὶ παρέχειν, 
Βαθοηΐ. Αἰαυὶ ὑπᾶ 65 ϑαδότηψα ἰοοὶ υἱτ!5- 
ὅπ6 γαίϊο : πδ6 αὐ τηυΐαί οη 5 ̓ἀασοηάυμ. 

Ῥ, 9.1. θΘ. ϑιοδαιιβ μουρϑίδιη μανθάνεσι 
διάγειν : οἱ ᾿ϊμοἃ ργοχίμηἢ βεαυρηίο ἐπὶ τότῳ. 

θ1ὰ,.}. 13. τὸ οἵων εἰκὸς ἰΘσίίυν οἰϊδπι 
οἵων δὴ εἰκός. ρα ρῥγαίίοαϊα ἰβία ογηδίυϊ 
ἰδηἰὰπι βούνίγα μἷς ροίΐοϑε: 1}10 δυΐθιη οἵων 
ἀρίϊυ5. ἢυϊο ΙοςῸ 6856 ὧν οοϑυϊξ ϑέερἠαηιιδ. 

[014..1. 10. Μισϑσι μὲν ἀλλήλες, δτο. 1, 6οέϊο- 
ἢ6η, αυϑιὴ γϑοορὶ, νοἰπβίογυμῃ οἰΐατ ἰαὐγὶ- 
εἰϊὲ Θχθπιρ! γί. δυϊζογιαίθ οοπῆγμηδίϑηι 
ἰδ ηάθτα ἰηγΘὶ. 

Ῥ. 10.1. 8. ϑέοδαιδ βαθοῖ ραγίξου!δτη καὶ 
δια τοὺς πρεσθυτέρους, ὩὨΘῺ δΔηΐθ πειθομένες. 
Θυδπὶ Ἰδοἰοηθιη ἢ θη οὐχ ϑέερίναγιο 56- 
σοῦ ἢ ἈΠ] οαυὶ οηΐη ἰασοηο καὶ πειθομένας νὶ- 
ἀογοίυγ 81} αυἱὰ ροβί ἐσχυρῶς ἀεδδιἀογαγὶ, ηἰ- 
ΤᾺ ΓΙ. ἢ βοοιμ τ καὶ σὰ 8110 ρατγιεὶρὶο. 
Οπἰογὰπι οοοδδίοηθηλ ἢαΐς {γα βροβίοηὶ 
Ραγ Ιου] καὶ ἀ6 1556 νἱἀρίαγ αυοὰ Ἰοοϊίυν 
Ρτοχὶ πιὸ ργοθάρῃξ νουβαὰ καὶ πείθεσθαι. 

Τυϊά.1. 16. Ῥγο ἄρτον δίοδαιι5 Ὠαθοὲ ἄρτυς, 
οὐἱ Θχϑιηρίαγία αα ἄτη, ϑέερίναγιιι5 ᾳαξ νἱ- 
αἰ, δαἀβερυϊαπίαγ: {16 αὐΐθιη. ἤθη ἐξά θ τὴ 
σῖτα Ἰεσὶξ (αἱ ἴῃ δάμη 50 ρίαμι 65ΐ,}) νεγὰπι 
σιτον, 

Τυϊᾷ. 1. αἱὲ. στα ργαοοααὶ ἕξ, δου θοπἄστα 
Ρυΐαί ϑέερ]ιαγῖι ἢ ἑπτὰ καὶ δέκα. 864 ΑἸϊυ5 

οχϑίαϊς Ἰἰοουβ, Ρ. 33, νυἱσαῖς αἱ βου ρέαυγε 
ἤΠάεδπι [δοϊδί. 

Ρ. 11.1.7. ΔΑρυὰ ϑοδιαιι βογρἕυμη 65. 
δέῃ τὶ ὑπερκοινοῦ, 

1υ1ἃ.1,. 98. Ῥγο ἐξάγει τὴν ἡμισειαν, ἕτε. 
Ἰορι οἰϊαπ τὰς ἡμισείας φυλακὰς καταλείπει. 

Ιῃ ἘΠῚ. ΕἼ. τὰς δὲ ἡμισείας, ο.. Αἱ πες 
Ραυ(ουϊὰ δὲ δυΐ Ἔχραπροηᾶδ δβί, δὺΐ ργῶσε- 
ἄογα οροτχίοί βαπὶ, ασυδπὶ ἰῃ σοπίθχίαμι γθοα- 
Ρἶμπιβ, Ἰθοίο ποι; αἰ αἰγαπιηιθ οΘοηὐσ6η- 
ἀο, ᾿ἰὰ Ἰοσαίαν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς φυλα- 
κῆς, τὰς δὲ ἡμισείας φυλακὰς καταλείπει. ΥΕἸ. 
αὐ ΟἩΠπγείο γἱδουὶϊ,, ὅταν δὲ ἐξίῃ ὁ βασιλεὺς. 
ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τῷ μηνὸς, τὴν μὲν ἡμίσε- 

ιαν ἐξάγει τὴς φυλακῆς, τὴν δὲ ἡμίσειαν καταλεί- 
Ὑιάοθίυν ἰδιθα ϑέερήανιο. αἰξοσαπη ΒΟ- 

ΥἹΠῚ Θα8 6. ΒΡ ΠΟΘ ΘΙΠ, Οὗτν 8 ΕΘΤΉ ΠΥ δ Χ 
“΄-εἱ τε ἐν 
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 ἈΪΘΤῸ ΡῈ. ΘΟ δθαμδηϑ 58 .15 1π 6] Πρ αίπν, «ἡ ά, 
Ἑϊξ. ργὸ φυλακῆς ρεπϑϊτηὰ ἀδὲ φυλακοῖς: 50- 
δώαυδ, φυλάς. Ἐς δπΐοηι βουρίαγα {5ε- 
»λιαπιο 7166) ταίϊομθ δοὴ οδγεῖ:; ; ΡΥ ϑορεϊμι 

. οὰμῃ ἀϊχογὶξ ᾿πἰεἶο ῥ. 8, δώδεκα γὰρ καὶ Περσῶν 
φυλαὶ διήρηνται, εἴ (ψμιοὰ τηδρὶβ δι γϑ ἴδοο- 
γ8 νι θέαν) ἀϊοίυχι5 5ἰξ, Ρ. 12, αἱ δ᾽ αὖ μένεσαι 
φυλαὶ διατρίθεσαι μελετῶσαι, ἯΡΗ: 

Τριὰ. 1, 10.. ἤρου τόξα, καὶ παρὰ φαρέ- 
τόαν ἐν κολεῷ, ὅς. 

014. 1. 10. Αρπὰ δαμάθπι ρΡοβί ἀληθεστάτῆ 
Ἰοστίαν αὐτοῖς. 

Ρ, 12.1.1. ΜΒ. Βοά!. ργοὸ ϑήγεσθαι Ὠαθεί 
ϑάλπεσθαι: 568 οἸρηΐπο τϑιϊηθμαα δϑὲ νυ]σὰ- 
τὰ θοῦο, θη ἰϑπίατη ααοὰ βέοδιὲ ἀποξογ 6 
ἙσΟὨ μη θίαῦ, 5θα δἐΐδη αποά αἱ πἶς ϑήγεσθαι 
τὴν ψυχὴν, 5ἰα Ρ. 77, τὰς ψυχὰς ϑήγειν: εἰ . 

“8, ϑήγειν τὸ φρόνημα. ΟΘυἱπείίδϑηι ἰῃ Ὁ δοοΊι. 
ὠκονᾷν τὰς ψυχὰς ἰερίπιας ; οἱ 110. δυ]ὺ5 Ορε- 
ΣῚΒ πὰς ». 317, ὃ γὰρ λόγχης ἀκονῶν, ἐκεῖνος τ 

τὴν ψυχήν ΤῈ παρακυνᾷ. 

1014... 4. Φυΐάαμη ἰδ εν, ἰεϑί ϑίορθαηο, 
ραγεϊσυϊϑην τὲ ἰαθοὲ διίθ ἄπες:, ἀδἰηάδ τῶν 
ἐν τῷ πολέμῳ, ΔΌ56 06 ρΑΥ οἾΡ1Ο παρόντων. ἴῃ 
εοάοτῃς 15, 4π86 ἴσ ἰη θυ )θοίϑ βαηΐ, ΟἹ 5515, 
ΒΟΌΣ καὶ ϑηρῶντες ἐκ ἂν ἀριςήσειεν, ἂν μὴ τὶ 
δεήσῃ ἢ ϑηρίο ἕνεκα ἐπικάταμεῖϊναι. ἣ ἄλλως ἐθελή- 
σωσε διατρίψαι περὶ τὴν ϑήραν" τὸ αὖ ἄριστον 
τοῦτο δεῖπνον. Οὐ ᾿06 ΠΠ0ΥῸ ΠΟ ΒΘ μΕ θγὸ 
ΔΙ, ΒοΑΙ. 

[01ἀ.]. 14, ῬΙὸ ἔχωσιν παθοὲ δίοθώι8 ἐσ- 
θίωσιν, ααοα τηαναϊέ ϑέερ]ιαιιι8 ΟὟ ΒΘ6θθῃ8 
πίνωσιν, Αἢ ὨΪ8Π πυΐο. Οὐἰδεεγοηὶβ οογὰ 
ἀυοσίοχιίαία γυϊσαίϑ Ἰδοίίο τη πὰ οϑί, 786, 
1)18Ρ.ὕ}. νυ, ς. 34. 

1014..1, 16. «πονῶν ᾿δοο ᾿ἰὰ πχαίαν] νοὺ- 
Ὅη, ἄποβ, ΟΡΙΠΟΥ, 0605 ἴῃ ὑπυχα ΘΟΠΊΠ15- 
οοπᾶο: Καὶ ὃ ϑαυμάσιος Ξενοφῶν, Ἰπαυϊί, φησὶ 
ἡδὺ μὲν μάζαν καὶ κάρδαμα φαγεῖν πεινῶντι, ἡδὺ 
οὲ ὕδωρ, ἀρυσσάμενον ἐκ ποταμοῦ, διψῶντα πιεῖν, 
᾿ς ἦν, 6. 14, δίοδαιι5 δυΐοτη ὨΟΒίΓῦΣ Ἰδοϊϊομὶ 
ἃ ἀβοηευγ: 

1ρ1ὰ,1. 20, Ηαρεὶ ἐμάνθανον, εἰ νογ5ι 56- 
ἀυθὴεϊ δημόσιοι τούτοις ἀγῶνες, 

1θ14,}, 22, 1, ευμιοίαυῖι8 εἰ Ῥογίι5 δου θθα- 
ἄμηι σϑηβεηΐ εὐπειξότατοι. Αυὰ ἀδ τὸ νἱάδ 
ἀυφ ῃοίανίμηι5, Ρ. 82. 

Ρ, 13.1.1. Ῥοκί ἀρχαὶ ἀρυὰ δέοδοαμηι 16- 
σἰίυν πᾶσαι. [ 

1014. 1, 3, Αρυᾶ δυπάθστη μαῦ65 ἤ αὶ ἄλλα 
ὅσα τάχυς καὶ ἰσχύος ἔργα ἐξί. Αἰ 5] ποδίγαπι 
Ἰοοῖίσποιιν ἄλλο τι γοίϊπδαγηι8, (π6 6 68 οὖν 
το σαπη5) βυραυδίοηάαμα {πουϊς, ἰηᾳαϊ 
διορῆαπιια, ἐκείκων ἀμί ὅσα, αυδτ δυρδυα!- 
τίοποπὶ πούϑιη ὨΟῺ 6586 ἀρυᾶ πυησ ἀποίουθη 
ΟΝ 488: ἰη «ἡ ἀἀογιῖϑ ᾿ῖδοα ποίϑυ! πηυ5 
Ξ. , 

ἿΗ Ι,4, Ἰμεσοηᾶα δυΐ βα]ίθιη ἰη[6}} 56 η- 
ἦα Ὦτθο 6586 τηοησί 8. τι8, τὰ ἐν τοῖς ἐφή- 
ἤοις δέκα ἔτη, ὅϑῖο ἰηγὰ : “Ηδη γὰρ αὶ ὃ Κῦρος 
ὀιατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς δε δος δέκα ἔτη ἐν τοῖς 
ἀνδράσιν ἣν. 

Τρ1 4.1, ΤΊ, Ῥγὸ ἀγχγέμαγα ἸοσὶπτἈρυ] 500 

εδαιϊμη ἄγχιμα ; 56ἃ ποβέγα ἰδοίϊο ἴῃ ἀυθίαπι 
γονοοδγὶ Π0Ὴ ρΡοίθϑί ἢ δι δὲ ἢ. 313 50 1]}0- 
ἔπι Θϑΐ, ὁμόσε ἰόντας σὺν ὕπλοις ἀγχεμάχοις. 
δαπί δυίΐοπι ὅπλα ἀγχέμακα δγτηα, 4α 1015 εἰς 

- χεῖρας συμμίσγομεν τοῖς πολεμίοις (αἱ ψΘΥΌΪ5. 

ΧΟΒΟΡΠΟΙτΙ5 υἴϑγ:) δ νογὸ ἀγουθυ5, [86 }}18, 
ῬΘΙΕ5, [υπα]5, 8] 1Ἰἰβαιθ μυ 7 5 Π10 61 ὅτι προσω- 
τάτω ταχθέντες μαχόμεθα, υἱ ᾿άθηὶ Ἰοααϊίαν 
ΔΙΟΌΘΙ. 

Ρ. 14. 1. 8, διορίναηιιβ βουϊ θθηάσχῃ ραΐαὶ 
ἐπάνιμεν : ργγορίογτοὰ αὐυδὰ Νοδίον 84 Βῦπο 
Ἐ56Ὲ6. Ἰοσῦγη ἀ8 886 ἴῃ ΡΙΌΓΔ]1 πατηθτο ἰοασὰ- 
ἰὰ5 Θὲ. Τωθοὶδ ππς οἰϊα 5 ὩΟῺ δδέ ορυβ: 
Ρϑὲϊ ροββί μὲ δῸ ἢ)]ὰ5 Ορϑυῖβ Ῥγοοθιηῖο, οὐπὶ 
ἰαἰεῖο Πιαοοά. Ῥοϊδ!. δυπεροϑὶϊ, πδοποῦ 166 }}1 
περὶ προσόδων οΟἸ]αίο. Ἐπηδηαδίϊο σϑπὸ θὸ 
βρθοὶδ ααδάϑτη γί 5 ἰἰ νἹάδίαν ; βοᾷ 
ΘΧΘΙ ΙΔ τα ποίου δία οαγοί. 

16014,}. 158. Ἡ οἰὰ ΟἹ. σι Υια 5 νεὰ- 
νισκεύεσθαι ἴῃ ὦ. οϊ!, 1. 11; 8ε8Ἴη. 20, ΡΓῸ 
νεανιτεύεσθαι, φαρα 6᾽115 'π᾿ οί Ἱππερϑεγαί, 
γϑροβαϊξ, 

1014.}1. 16. ΜΒ, Βοά!. Οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς 
ἐφήθδοις. Θὰ τηϊῃὶ ρἰοαί Ἰδοίίο. ϑέθραηιδ5 
οἰΐδῃι εἰ ἱμειμνοίαυΐδμδ ῬγῸ ἂν δΧ νΘΥΒΙΟη6 
Ῥ᾽μηἰειρυν αὖ τοροπδηάσπι σομϑαθγαηΐ. 

1014. 1. 292, νὰ ϑἰοϑαιιηι Ἰοσιξαν διεληλυ- 
θότες. 

101, 1, 1. αν ϑιορίναλιιι5 Ρ] γα] Ια 
ὨΠΤΊΘΥΌΙ ὨΘΌΪ 5 Θ᾽ΘΏΘΥΙΒ μαρτύρια. 

Ῥ, 15. 1. αἱΐ, “Ορῶν δὴ, δα. Τηξογ]θοΐδ ρᾶ- 
γϑη δὶ Ἰοηο  αβουϊᾶ, ἰουδηΐῃν πο ο δρῶν δῆ: 
510 οἱ ωἦοΐ. νἱῖ, 55, τογαίαν τοῦτον, αὰ ἀθ ΓΘ 
νἱάδ (ΟἹ. Βιακοίδιναι!, Οἰα55. δαογ. Ὁ. θά, 

Ῥω ΘΙ» 2 Ἡρριοροιιες μυλο Ἰοουμι οἰϊπης 
ΒΟΥ ὡς καλός μοι ὃ πάππος, ὦ μῆτερ. Ξοὰ 

[ατηθη εἰ οοἠεϊηπὸ ροβί ἰηἰξῖο Οὐδ Ομ σο]- 
Ἰοσϑίυγ ὦ μῆτερ. 

Ρ, 18.1.6. ϑυϑριοδίαν ϑεδιναλιεὼ ΟῚ κα- 
ταπλέα, 566 πλέα ΒογΙρίαηι ἔυ 5568 ; ΦΘΏΪναμὰ 
δἰΐδιη, 41 βογἄδθϑ βρη Ποαγαί, ΡΥθ 6 551588, 
ο)ύβαᾳιο ἰσοσηλ ἃ ὈΥΦΡΟΒΙΟη6. κατὰ {α856 
οσσυρδίιμῃη. 

[014..}. 17. ΝΟΥ μητέρα, 56 πατέρα, ἰαρῚ 
Ῥηϊιείρηιιβ: ρεύρούαμ. οααϊξαν οηΐπὶ ἀδ8 
ΒΟΏΟΥΘ, ααἱ ἕπτ Ἔχ θ Υὶ βοϊθγαῖ: οχμὶθουῦὶ 
δυΐοτῃ ΡΔ8(1, αὶ Δ αγϑέ, πο ροββεί. 

1νϊά. 1. υἱὲ. Πιυγεἰυ5 ἰοσοπάσχῃ ρυΐαΐ, τοι- 
αὔτα ἐπειπεῖν, ἕως, δὅι6. αυοὰ Θαυϊάθηη πΟΗ 
ΠΏΡΤΟΡοΟ. 

Ῥ, 19. 1. ὅ. Τάθῃι Ἰορὶζ μηδέν πω ὑποπτήσσον, 
ὨΟΠ μηδέπω. 

Ρ, 20. 1. θ, (ἰαδγιεοϊϊὶ οἰϊαγτα Θχοιρ] αυία 
μαρθηξ ἀρύσαντες ἀπ᾽ αὐτὴς. 

Ῥ, 22. 1. υἱὲ, Μανυὶ ϑέρρ]αήῆιι8 δποίαν ἂν 
βύλῃ δἷοσυΐ ραυ]ὸ απο αἰχὶέ ὁπόσοις ἂν βούλῃ, 
οἵ ραυ!ὸ ροϑβί ἀϊοοί, ὕσα ἂν βόλῃ, μαθθηΐαιθ 
μὲ Ιοοἱ Γπξασαγα, βίους δὲ {16 : αὐἱ οἰίδτη πὶ 
ρυροθάθμιί νοῦϑι δοάύοια ἀἰοσίαπι 68 τηοᾶο 
ἃς ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς, αὐτὰ Γαΐατο θα, ΜΙΒὶ 
γνἱασοῖ μα οἰπθπάδίίο. 

"014, Ῥοδον νοῦ δἰ αδγίο ΐ ΠΡνΐ οἱ 
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εὐζωνεἰι5 ὩΟὉ 5 δαβθηϊ μίαν ἀ6 γοροηθμᾶο 
ἔπειτα τά τι, δίς. 

Ῥι  δοῖν ἢ, 
ἨΟ τοίνυν. 

014, 1. αἷξ, 1μ6ο 6 ψυχὴ, αυδιὴ οἱ ΜΙ. Βοάὶ!. 
οχῃῖθεί. Θυΐϊάδπι 10γἱ τύχη. - 

Ρ, 25.1. 7. Ἑάϊι. «ἡ ἀλ εἰ ὕωμῖω ἀυία μα- 
θόντα Ὡδραίνατῃ Δ Θηΐ ραγίουΐϑι μὴ, ααϑια 
γροϊὸ ϑδίερθαηιιδ θαυμα ἀθργδναγο οθηβαϊ. 
ΔΕΒ, Βοα]. (5ἱ ἰάπιθὰ ἰὰ ἀϊρσηυτη δϑί ἀθ αὺὸ 

« ϑἀμηοιοαμ) μαῦοΐ ἀποπέμψει. ᾿ 
Τυι. 1. 12. Νῖϑ, Βοᾷ!. ἀνεκτήσατο ἴῃ σοηῃ- 

(χα : ἴῃ τηδισίηθ, ἀνήρτητο. ἨΪυα, ΟΡ ΠΟΥ, 
ἃ ᾿ἰθναγὶο ἀ]ααο Ἀυ)}ὰ5. ΘΧρ οαμάο ργαιὰ, 
τοδυσίηὶ ρυϊμαὰπη δἀβογιρίαηι ζυἱ; ἀοἰηἀὸ, 
“ρυϊηὰ Ἰδοίίοπθ ΧΓα]οοίᾶ, ἰπ (αχίυτῃ τοσϑρ- 
αι. Υογθαμι δαυΐθηι ἀνεκτήσατο δα ἀθῃ) 
ἨΆΌΘΥΘ δἰ ση  Ποαίοηθιη, αιιϑῖὴ ἀνήρτητο τη] Ϊ- 
τηὸ ἀπθίυτη 6558 βίπαπξ οὰτῃ Δ} ρ] οσίααο Ἰοοὶ, 
τὰπὶ νεγὸ ργοχὶ πιὸ βϑαιθης 8 ρασίης ἰΐηθα 
ἕνα, Ὀ1 Βα θΘηλι5 ἀνεκτήσατο τὸν ᾿Αςυάγην. 

Ρ. 26.1.15. Ἰμορίπιιβ ἀρυὰ ϑέοδαιηι ἀλλὰ 
πρᾳότες τὶς καὶ φιλοςοργία, ὥς" ἐπεθεύμει ἄν τις 
ἐπιπλείω ἀκοῦσαι αὐτῇ. ϑ'εα οτηπίηο τοί ποπᾶα 
εἰ ποβίτα Ἰθοῖὶο : ἤδτη πὶ ᾿ς ΘΟΙΠρΑΓαΙΟῊ6 
ἴα 1Δοἰεἰ νεαρὸν πιᾶρ}58 ἁπλότητι ΄αὰπι πρῳό- 
τητι τοϑροηάδια γϑοϊὸ οϑηβϑυὶϊξ ϑέερἠμαηλι. 
(υΐη οἱ ἔτι πλείω οἰάδιη. πηδρὶβ ρἰασεῖ αυλιῃ 
ἐπιπλείω, αὐοα «ἰοαυϊ χταυϊαπάμιη δϑβδΐ ἴῃ 
ἐπιπλεῖουν : ἢος δμΐπι ροἰϊὰ8. αυὰτα ἢ] Δά- 
ψογθ ον ροπίξυν. 

Ρ, 27.1. 8. Ῥοβίαᾳυδιη Ἰοσυμπι ἢὰπο δηθη- 
ἀᾶδβθοιῃ, “ιειποίαυϊμηιν ἰαπάδιῃ νἱάϊ τὶ ἀ6 
οδάοχι ἀγίϊο}} ππυϊαίοηθ δἀϑθηίτι. Τάτ 
Ρονγὸ ἀἰοἰξ προπετῶς 060 880 ἰδτπμαγὸ πχοίθτη 
οδἰάδη γϑϑιϊζαϊ! ἀθῦθγα πος πιοῦο, τὸ πᾶσι 
προσπίπτειν προπετῶς, ὀκέτι ὁμοίως εἶχεν. απο 
οαυϊάθιη ὨΟῸΠ ἱπηρ ΙΒ. 

1014... θΘ. ϑαδριοαίυν ἰορπαηιιδ εἰς Δηΐα 
ταῦτα ἀθ6556. ἴ,6ρᾳ δογὶρέα ρ. 111. ποΐ. 1. 

1014..}. 14. Ῥῖο παρήει ϑἐορίναγιιι8 απ 
ἡπτηοΥγὸ σου θη ἄστη 6556 οοηϊθῃ ἀξ, παρέει, 
ἃ παρίημι φυαοὰ βοῃδὲ ργείενίθαϊ, ἃ (ογ50 γὲ- 
ἐδιφιοδαΐ; ναϊδΐ ἀαΐοτι ἷο διυρογαῦαί. Ὑῖά6ο 
(ἀγθη ἃ ΦὙΔΗ Δ οἶ5, ἀπρ! σδιη νου θὲἱ παρίη- 
μι ἀογιναίοηθπι (561}. ναὶ ἃ παρὰ οἵ εἶμι, νε] 
ἕὶ παρὰ οἵ ἴημι) δ6ᾳυμίῖβ, παρηει οἔδηι γεἀαὶ 
«οοοοδαΐ, διρεγαθαΐ. 

Ῥ. 28.1. 14, Ἰμορίίαν οἰϊαῃ) δυσχερῶν εἰ 
ὑυσχερειῶν. ϑ'εἃ ποβίγϑτῃ ᾿θοίομθηιὶ 58 (15 
σομῆνιηδι βθα 68 ϑοσιιδαίϊνι5 δυσχωρίας: 
αυΐη οἱ Ῥ)υ οῖρμτιι5 Θα πὶ σθαααίῃ5. οϑέ, 

Ῥ,33.}. 17... ῬΥο πέντε ἢ ἑκκαίδεκα ταλγο έ 
διερίιαηιιδ πέντε ἣ ἕξ καὶ δέκα. ϑιρᾷ νἱάδ ηϊο- 
ἀὸ ἀϊοία δὰ ρΡ. 10, 1. υἷι, 

Ῥ, 35.}. 7. 5᾽ 5ογῖθαβ ἐκέλευσε σοηνοηϊοί 
δὰπὶ ἀφῆκε. Αἱερίναηκιξ. 

1υ1ὰ. 3. 16. Ϊιδιαιοίαυϊιιδ Ἰο μη 516 τοϑεϊία- 
δπᾶππι οἱ ἀἰβεϊησθπάσπι αἱΐ ὅποτε οἰόμενος 
οὕτως ὡς ἐπεθύμει, αὐτοῖς ἐξοπλίσασθαι. 8 ὲ6- 

Ῥ᾽ναγυιι8 δχ οοπῃ]δοίυγὰ ὡς ὅποτε ἡδόμενος, Βῖν6 
ὅσον ὅποτε ἡδόμενος, (ὐαΉ ργῊ 5 οὔποτε ἐώπενος. 

Μιυνείιι5 Ἰορὶΐ, καὶ τοι φάναι; 

ϑ6ἀ γυϑίτα (απ 858 μη Ἰοσυμι σης (ΟΥ̓ Βίββα 
ταλῃὶ νἱἀθηΐιν ΥἹΓὶ Θγ αἰεὶ. 

Ῥ. 30.}. 8. Ηεγηιορεῖν68 Ἰερὶς ἐπὶ πονηρῶν 
ἱππαοίων ὀχᾶῆνται, απο νοΥθαπλ οὑπὶ ἄγισι 
)η δ], ηἰδὶ Ἰηξου)θοϊᾷ σοραϊᾶ, ΠΟὴ Ρο556 γθοίὸ 
οὐϑοῦυδί ϑἐερίναγι : δἰϊοααὶ ἴῃ ραγιοἰρί πὶ 
ὀχούμενοι τηυϊαπάστη 6ϑβαῖ, αιοα ἰάθπι τη - 
νυ], Ῥοτγγὸ πονηρὰ ἱππάρια ἀϊοὶϊξ οἰεραμπίον 
(ἀϊπιϊπυΐξίνο δὰ τηδῆοσθηιν σομίθτηρίαμι υϊ6}}5) 
οδάεπι ἔογτηᾶ, ααᾶ Ρ. 229,1. 10, μοχθηρὰ ἀν- 
θρώπια. 

1018.1. 14, ΟΜ εἶνιδ Ῥχὸ ἐπ᾿ αὑτὸς ἰ6 5]: ἐφ᾽ 
αὗτός. 

1014. 1 ποίὶβ ροβί ἰοῆβα 6586 υἱεἰεαίιι}", 
8846: Νοίδ βυπὲὶ 5618 Οὐμοἱ, 4 ἀογπιτο 
πΟῺ Ῥοίογαϊ: 

ἸΟΥΣ, ἰού. 
Ὃ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν, ὅσον 
᾿Απέρατον ; ὑδέποθ᾽ ἡμέρα γενήσεται: 
1014. 1. 18, Μ5. Βοά!. οχῖθεί (αΐ. 1, ἐλάσω, 

5'6ἀ π|8}} μπυΐο. 
Ρ. 37.1. 3. «Μυγεῖιδ ΥΧῸ ἡγεῖτο ταχέως, γ6- 

Ροηϊί ἡγεῖτο τάξεως. 
[014.}. 8. ἴῃ 1106 }10 περὶ ἑρμηνείας, αυϊ 

εηιειγὶὶ Ῥ)ιαϊογοὶ ποτηθη ργΐουί, Β18 οοπη- 
ρᾶγϑίϊο ἤφο οἰΐαίαγ : ρυῖου Ἰοοὺ5 ἄπειρος ΠΟὶὶ 
μαθδέ, ἰῃ ροβίθυϊοσα γϑρουαῦ: 56α υἱγοῦ]- 
486 ἐπὶ κάπρον Ἰαρϊίαν, ααοὰ ϑέερηαηο μ]αοεῖ. 

Τυ1α. 1. 12. ΜΆ. ΒοΑ!. παυσομένες, οἴ ΤΏΟΧ, 
Ρ. 37,1. 13, προορμήσαντες : ἰάθη 106} ἀνίεις, 
6}. 15, καὶ ἐσχυρὰν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶς 
κατείχειν ἐποίει: οἸὐπῃΐπο ἀδργαναιὸ. Νοὸ 
πιδ] ὰβ τη φαϊθυδάδηι ᾿ἰγ5 ἸΘρ τ φανὴν ΡΓῸ 
φυγὴν, οἱ ἰσχυρὰν τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις κα- 
θὼς εἶχεν ἐποίει. 

Ρ. 39. 1.5. ΜΒ. Βοάὶ!. ἐγεγένητο. ΑἸ ΘΡ μ)0 
ΤηΔρὶ5 Ὀ]δοαί ἐγίνετο, 

014,1}. 12, «Ἡωγεῖνι8 ταϑνο: ὃ πατήρ τ: 
ἄχθοιτο. 

ῬΡ, 40. 1. 4. γε} γοίογθηάσηι δβδὲ Ποὺ δηλῶν 
δὰ λέγεται, φιοᾷ οχίγίηβθοιβ δὐβαγηδίιι 
(μϑῖὰ βοὴ πιϊηὰβ γοοϊὸ ἀἰοϊξυν λέγεται Κῦρυ- 
τοῦτο ποιῆσαι αυὰπι λέγεται Κῦρον τοῦτο ποιῖ- 
σαι4) νο} βου θθπάπι δὺς δηλοῦντα, 5] ὨΘΙΩρΡε 

ὶς βαθαυάϊοηα οχ ρει βοθάθηξθιβ ἐβϑοὺϊ 
ἄπο νοσαθυ}α αὐτὸν φασί. 

014. 1. δ6. Ῥαχ(εἰρίοταμα ἰδίοσατῃ δ0Ὴ- 
ἡαπποίίο ρΙδοπδϑηϊυπι ρΓῶ 58 ἴδτί πϑαα υἱζῖο 
οαγδηΐθῃι : οὐΐ ἰατηδῖι σϑταϊπαπι [δυὸ Ξυρρο- 
αἰαὶ Πεμιοϑίϊοηε5 ΟἸγηίῃ. ἐἰϊ, Ρ. 38, ὁμοίως 
καὶ παραπλησίως ἰδ σοραδη8. «Πηιιονῖιι δ 

«άδπι ἱπέον λαθεῖν δ δέξασθαι αἰδεϊηοτἰοπθτη 
ἤδη 5ἰαΐαϊξ : λαθεῖν μέν ἐς, ἱπαυϊΐ, τὸ κείμενόν 
τι ἀνελέσθαι. Δέξασθαι δὲ, τὸ διδόμενον ἐκ χεῖ- 
οοςς. Αἴποη πο ἰδηϊὰπι Ἰοσυ5, 56 δὲ 1 
ρα δὐοίογεβ πιυϊία {γγοΙαπὶ 6556. ἤδηῦ 
ἀἰδειποί᾽ομδηὶ οβίθπάσης. [ἴηΐογργεΐθβ, 6Χ- 
οορίο ῬΑ είριιο, οπῦμαβ ΧΘηορΒοπίθηι ἰϑία 
τἀπηπᾶηι ΒΥ πον ΟΟΗαΧΙ5βθ ἢδοίθπιϑ 
οχἰβενηαγαπί. ἔρ56 ρος ὰβ οὺπὶ ϑέορηαπο δγα- 
ἀἰϊάοτίπι λαβόντας ἀϊοὶ εἰπιρ οἶτον 4αΐ βαπηρ- 
βἰδβοηΐ αποὰ ἴῃ τηαηὰ8 ἐγαἀοθαίοῦ ; ΘΕΎΘΓΟ 
δεξαπένος, σαὶ πὶ πσεϊρίρηο 98. 58 βΎδία ἢδ- 
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θδῖθ, δὲ υθμθβοθηίίδμι 68 ἰχϑθης 5 ἀσῃ05- 
σΘΓΘ οβίθπαϊβϑθηί. ; 

1οὐἱά, 1. 8. Οαὐγὶοϊἠὲ ΘΧΘΙῊΡ]. ὡς σὲ ἡδέως, 
καὶ μὴ, ὅτ. , 

Ρ. 42.1. 4. Ῥτο παρέςαι αὐτοῖς υγ δι 
ἰορὶς αὖθις. ᾿ 

Τοϊά. 1. 13. 8:1ς ἴῃ ομηπίρα5, 4005 νἱά!ϊ, 11- 
Ὀγὶβ βουρίαμῃ εβδῦ: αὐϑ ἀθ γ6 σῃοηβηαιτὴ 
οθηδβαϊξ οἰΐαην ϑέορίαηιιδ, ααομίϑυη οὰτῃ ἢϊς 
ἀδένο ἱππραίυνγ γϑυθυμῃι ὑποπτήσσω, ἢ. 54, 
δοσαϑαίίνο Ἰπηρίίυτ, 

Ρ, 43.1. 8. Μ5. Βοά!. ᾿Ινδὸς καὶ πρὸς Κᾶρας 
καὶ Κίλικας, ὅς, Εἰ 60 ζΌγ5Β8) πιοᾶο 5011}- 
ἴα ἃ ̓ ΝΟΞΕΙῸ {1556 ἀϊσοπάστη δϑί: ηἰϑβὶ πᾶν 15 
οὐπὶ ϑέορἠαηο καὶ πρὸς ᾿Ινδὸς δὲ καὶ Κίλικας. 

Ρ, 44,1.4. ΜΒ5. ΒοΑ!. παρασκευὴν τῶν συνι- 
«αμένων ἐφ᾽ ἑαυτόν. 

1014... θ. ΜΒ. ΒοΑ!. εἰ αὐγὲεϊιὶ ΕΧΘρ]. 
ἀντιπαρεσκευάζετο. 

1014.}. 11, ΜΕ. Βοαάὶϊ. ἐν τοῖς τελείοις ἀν- 
ὁράσιν ἣν : ουἱ ΡΙἰεἰρ ὶ Βυβγασαίαν νουβῖο. 

Τροϊά.]. 15. Ητος νευθϑ ἔδοσαν προσελέσθαι 
6Χ 50. "10 ᾿γγδρϑίβϑα βιιβριοαςαν ϑέορίχαιιιδ. 
56ἃ Ξυρογνδοϑηήθδεα νυ οΥ πὶ ΓΈ ρθ Ομ 6 πὶ 
«ρυᾶ Νοπέγυμι ΓΘρου τὶ πονύχγη ὨΟῊ 6βέ. Υἱάε, 
51 θεὲ Ρ. 3,1. δ, ». 3832, 1. 10, ρ. 510,1. 12. 
γὲὶ ἰσίξαν ἱπ νυϊραία ᾿δοίϊομα δἀαυϊθβοοη- 
ἄσπι, νοὶ ἀϊοα 515 [0015 Ομ 005 ᾿πηρ ἢ ρ Θἢ- 
ἀὰ εβί. Ιὴ Μϑίο ϑδυίοιῃ Βοαὶ!. 5ἰς 56 Βαθοΐ 
Ιοσὺβ: Διακοσίων ἑκάςῳ τέσσαρας ἔδωκαν προ- 
σελέσθαι. καὶ τότυς, ἐκ τῶν ὁμοτίμων' γίγνονται 
μὲν δὴ οὗτοι χίλιοι" τῶν δ᾽ αὖ χιλίων τούτων ἑκά- 
φῳ ἔταξαν ἐκ τῇ δήμε τῶν Περσῶν δέκα μὲν. πελ- 
ταςὰς προσελέσθαι, δέκα δὲ, ὅζο. ἘΠ θη 
εἰϊδιὰ βοσρέσγαιῃ οὐ οὐ ἀϊηθηι νϑυ θα Πλ ΟΧ 
εἰ τῖβ, 405 ἰρ86 νἱαϊέ, δἀίονί ϑέορἠαγιι5. 

Ρ, 45.1, 9. «Μωγεῖι5 ἀοἰολάσμῃ ταοπδί 1}- 
ἰυᾷ ὑμᾶς, αὐ ϑυθνῖον δχοσγίϑίυν ογαίϊο: 5εα 
Ὧ0η δυάϊοηδι5 68, οἂτπλ βιρογνδοδηθα ρτο- 
ποπιΐηυτη τοροίἶο 51} Αἰ(οἷβ βου ριον θυ5 
ρογαυὰπῃ (ΔΓ, 1] 1αΥ 15. 

Ρ, 460.1}, 2, 5. ΜΒ. Βουϊ!. ἀλλ᾽ ὡς---ὡς τὸν 

ἔπειτα χρόνον εὐφρανέμενοι : ἀίηιθ ος 5δῃηὸ 
᾿ηοᾶο Νοβίεσ 8]1ὰ5 Ἰοαιὶ βοϊεῖ : πὲ ρ. 933, 
ἡ γὰρ ψυχὴ, ἔφη, ἦχ ὡς βυλεύσασα παρεσκεύα- 
και, ἀλλ᾽ ὡς ποιήσυσα ὕὅ, τι ἂν παραγγέλλης : οἱ 
Ρ. 382, ὅτω παρεσκευασμένοι εἶσιν, ὡς διαπραξ- 
όμενοι. ϑ.6ἃ οἵ Ρ, 289. Ἰαηχὶς ραγεοἰρῖο (ὰ- 
(υγὶ (δα ρογίβ (ἀσουπαίίνο ἈΡΒοΪαΐο ἀΐθηβ ΡΓῸ 
σομίενο,) οὐτ βου, ἀλλ᾽ ὡς, τὸς πεπεισμέ- 
νῳς ὑφ᾽ ἑκάςε, δήλυς ἐσομένυς οἷς ἂν πράττωσιν 
ὕτω παρασκευάζεσθε. 

114,1, 16. ϑἐερίναγινδ βου θ 6 γ6 56 Τ8}16 
αἰΐ, εὖ σπείρας καὶ εὖ φυτεύσας, οὗτη Δ᾽ 1οααΣ 
ὈΓΞΒΘΏΒ (σηρυ5 ὕΧῸ ρῥγφίογο ΟΡ γα 
ορογίοδί, ὍὉἐ δὐυΐρῃ, ἱπαυϊί, ἀθ τηυϊαπάϑ, 
δᾶς Ἰθοίίοηθ σορίίατο ἀπάθδατηῃ [δοὶϊΐ αυοὰ ρῥ. 
50, 1, 13, (δὶ βοσῖηο μἰο γεροι ἐγ} ΡΥῸ σπε- 
ἔροντας ϑοῦσιυϑ Ἰορσὶξς σπείραντας.. Αἱ οἱπὶ 
αἰτουίαας νυϊραία Ἰδοίίο Πἰγογάτα σοηϑθηδα 
πἰϊδίυν, εἰμ} τησΐο. 

Ρ, 47.1, 18. «Μινείιια Ἰορὶϊ πιςεύω τε, δὅιο. 
(αλγ εἰ τ ΘΧΘΤΗΡ].----τὴ πείοα τῇ ἡμετέοα͵ καὶ, ὅς 

ὃ 

Ῥ. 48.1.5. ΜΒ. Βοάϊ. ᾿Αλλὰ μὴν κ, ἐκεΐνυ 
οἵομαι ὑμᾶς ϑαρσεῖν, ὅδε. ϑέοριαμο γδοοὶ 
δία ϑαῤῥεῖν ροηθῦδ ἱπδηϊίναπι δεῖν, αυσὰ 
αυϊάθι γοργβθηίδης α'αὐγέοϊϊ ἃ ἜΧΟΙ ρ] "18. 
Τη ᾿βάρθιῃ ἰδρίτυν θεαὶ τὰ τῶν ϑεων, ἴῃ: νΘΥθἃ 
ΒΘαθθηί ; σαὶ Ἰδοίϊομὶ δαβιεϊρυϊαίυν ῬΙἰοὶ- 
γρἴπιδ. ; 

1014. 1. 15. Τὰ τ. δέορπαπϊαπᾶ ἀδαοϑὶ 
πατρῴᾳ, αυϑῖὴ ἰαιηδα νοσθπὶ Μ5. Βοά!. 68.- 
[ογῖαυθ ᾿ἰὐτι γϑοίϊὰ ργοβίϑηϊ. 

Τυϊά, 1. 20. Εάϊε. ΕἾοΥ. ὡς ἀθὲν ἄλλο ἀύσαντα 
τὰ τῇ, δε. Αἰ γϑοίὰ 56 μα) εῖ νυϊσαία ἰδοί]ο, 
δι εἰ ΜΚ. ΒοΑΙ. εἴ οτηῃθ5, α05 σΟΉ51- 
Ἰθπάϊ οορίδ ἔξ ϑέορμανο, εοὐϊοο5 ΜΙ Β[ σοῃ- 
ἢγγηδηΐί. 

Ρ, 49. 1. 5. Ῥγὸ εἴης πὰ Μϑίο Βοᾷ!. δάϊε. 
«ϊά. οἱ ΕἴοΥ. Ἰοοῖταν ἴῃς. Τὺχ ἀϊοίδῃα!, ορὶ- 
ὨΟΥ, ΤΟΥ ΣηΔηΑΥΪ ΟΥΤΟΥ ; οἀπλ ΠΟΥ ΑΥὶ5. νἱ]- 
οἰαλέδίο βοπὶ ἀδοθρέυβ, ῃοα ῬΥῸ {Π|Π0 πηρδυ τὰ 
ΒΟΥ γί. ΕἸ Θοϑης 55: πηᾶἃ δαύΐθηι {8 Ἰοααθ- 
αἱ Τογπιᾶ τι5ὰ5 6δϑὲ ἸΝοβίδυ, ρ. 22, ἱ. 18. 

ἔρ1ά.]. 9. ΜΒ, Βοβ!. ργῸ ὅπως γ᾽ ἂν, ὅτε. 
Βαθεὲ ὧν ἂν ἵλεῳ οἱ ϑεοὶ ὄντες ἡμῖν συμθϑλεύειν 
ϑέλωσιν, ὅσον δύνωμαι κατὰ τὸν σὸν λόγον διατε- 
λῶ, ὅτ. ἴῃ ΤΠ ΡῚη6. ὁπότ᾽ ὧν ἵλεῳ διατε- 
λέσω. δερίνατιι8 ϑαΐθην ποΐδί οα δχθιηρῖα- 
γα, χα: ὁπόταν παὈφηΐ, οἰϊαπι διατελῶν ἢ 8“ 
Ὀ6Γ6. δ! πι νυϊσαίατῃ ᾿δοίΟΏ 6 πὶ Π6ΥΕ, 
αυϑιη 5οαῦθη 0 516 δοοὶρ θυ5, διατελέσω 
ἐπιμελόμενος ὄπως ἂν οἱ ϑεοὶ ἵλεῳ, ὅτ. ἐθέλωσι : 
αὐαδὰ Ἰάδιη ναἰθυϊί, 86 δὶ ἀἰχίββεϊ διατελέσω 
ἐπιμελόμενος τῇ τὰς ϑεὸς ἵλεως ἡμῖν ὄντας συμῦ:- 
λεύειν ἐθέλειν. ΔΈ δὲ αἰΐοτατα {Πα Ἰδαίϊο- 
Ὥθχη, Υἱ ἀοἰϊοοί, ὧν ὧν, ΒΘ] ΔΙΌΣ, ΒΔ ῖθη- 
ἄυπι οὐὶξ ἐκείνων, αὐ δὲ διατελέσω ἐπιμελόμενος 
ἐκείνων ὧν ἂν οἱ ϑεοί ἡμῖν συμθυλεύειν ἐθέλωσιν : 
αυΐα ἀἰχογαῖ 11 ραίον, γιγνώσκων τὰ παρὰ τῶν 
θεῶν συμθελευόμενα, τέτοις πείθοιο. 

014... 12. Ῥτο πρακτικώτερος ΠΑΡ Θηΐ αεΐ- 
ἄδηι σοά!]665, ἰοϑία ϑέορανιο, πραγματικώτε- 
ρος, 56 ὨΘἢ 51η6 Δροτίο θθᾶο, Ναπη 5ἰρ- 
Ὠϊΐοϑγα ναϊ Χοποριοι Πἴαπῃ, ααἱ τπδρὶϑ 
ἰάοπθαβ 5ϊ: δὰ ἰχιροίγαηάπμη, νοὶ αὐἱ ἴδ ο 5 
ἱπιροίγεί. δε πθδιηὰβ ἰίϑαὰ6 πρακτικώτερος, 

αὐ Ρουίηα 6 51 ἃο δὶ αἰχίββοί, παρὰ τῶν ϑεῶν 
ὑῥάδιον διαπράξαιτο, 5ἰεξ 410] Ἰοφαϊεαν : δὲ Ρ. 
51, ἀϊεῖί, σομίγυαη 5 ρηϊ ἴσα Ὑ θη, 
ἀπρακτεῖν οἱ ἀτυχεῖν. 

1014. 1. 15. Οἷζαι ἢση6 Ἰοοῦτα δ ιύἑαγ ον 8 
ἐν τῷ περὶ εὐθυμίας, Ῥ. 405 : 56ἀ 6]5 βΒθηΐδη- 
τἴάτα ἀυπίαχαί, ποη 'ρ88 νϑῦθϑ, ργΓΘΥΘΗ5. 

[018.1, 1 ἘαΙξ, ΕΊΟΥ, ποὸς τὸς ϑεὺς ὄντας 
ἥτως διακείμενος απ Ποὸξ γγ8]. 510 Ἰδοίϊο, 
Ῥοηφ ἰδιηθη, ϑδίοριναηο ἡαάϊοο, νοϑί σία γοιὶ- 
ὨΟΓ : ΟΧ δὰ δηΐηλ, παι, Π8η6 ΤΆΘΟΓΘ ροδδιι- 
Τα18, ἥδιον μὲν ἐρχῃ πρὸς ϑεὶς, ὡς πρὸς φίλυς σοὶ 
ὄντας ὅτω διακείμενος. Τῆατμιο Δα ο. Ἰροίοπθῆι 

αὐ ργῦὸ ὕ"οῃί, παρσαὶ Ἰάθπι, (Ἀοίυηΐ απὸ 88- 
συσηίαν, [ἴ{ἀνν μὲν ἦν ὡς πρὸς φίλος μυὶ τὴς 
ϑεοὺς ὄντας ὕτω διάκειμαι. απο ἰδίθη ΠΠ8 1} 
αὐξονε οχ σοπ)οοίατᾷ ᾿δοιοπθον ᾿ἰὰ το δέ, 
υἱ αἰξογατα. ππρχόροῖ: ἱππὸ νοσγὸ οο δὐάίι!, 
ῬΟ556 οἴΐατα γρι ποτὶ δεησόμενος, οὐπι σῳῖογεβ 



ἀδ 

αὰ8: αἰχὶξ : 51 εἰπιίγατη τὰ δονὶθαίαν, ἔρχη 
πρὸς τὴς ϑεὺς δεησόμενος, ὡς πρὸς φίλες σοὶ ὄντας 
ὅτω διακείμενος. 

Ῥ, 50.1. 3. Μ5. Βοάϊ. μαθεΐ πράσσειν φαοὰ 
οχ ϑέονο οἴἴατα δἀϊδίατῃ ργοθϑί ϑέερίναηιι : 
απ ᾿ηἤπιεἶν:, Ἰηαυϊ, οείουὶ δἰ πὲ ρυβθηζ5 
᾿τάθη, ὩοῺ {ξαῦὶ ἔθ ΡΟΥῚΒ : Π6 6 Θαχ την δὲ 
Ῥαγίίουϊα ἂν δηΐθ διάγειν, αὐἷρρα 4, ἰδὲ 
δχραθραίαγ, ἴῃ αὖ τχυζαγὶ ροβδιέ. ΐδηο δι- 
ἴοι γΘΥϑ ἢ 6556 ἰοοἱ βϑηίθηίτ Θχἰϑεϊγηδί, 
«Ἡοεηυϊινἐδείηι6 χι αἰϊηιιαπο 5. αἰτοῦ αηλιι8 (ἰδ 
ἐδ, χιο ἷὶ μεν 8 γεοξ5 ἀσογ χιᾶηι ἵηιρ6- 
γ᾽ ἀφραεγιιγί, νοὶ οὐπιοεδϑεγμη δ ἴῃ απὰ 
της ΡΥ οίδίϊοηθ βδααϊίαν Θατη, 8 ΓΕΡΟΠΘῊ- 
ἄδπι σοηβοΐ, ᾿θοϊϊοποιη, 50} } οἱ ὅσαπερ, ὨΟῺ 
ὡς ἅπερ, εἰ νοΥθυϊη δεδώκασιν οὐ πράσσειν 
ἡυηρὶξ, αἰ σαοα οἰΐαια νἱπουϊαπι 8 ἤθο οἰπὶ 
ργφοθάθηξθυ5 Ἰυηρϑηᾶδ οχίουὰβ δἀβαμηθη8: 
ἀἰὰ δηΐμὰ γογεϊ ἃο 5ὶ βοσιρίαση δϑβοί---ἐδόκει 
ἡμῖν περὶ ἐκείνων ὕσαπερ δεδώκασιν, ἕξο. ἴορα 
αυς ἀϊεία βαηΐ Ρ. 50, ποί. 1. 

Τ014.}. 7. ΜΗ. Βοά!. μέμνημαι μέντοι τοι- 
αὗτα, ὅτ. 

Τ014,1. 8, ϑέοδίιι μαθοΐ καὶ οἶδα σὲ προσ- 
τιθέντα αὐτῷ, ὡς ὀδὲ, ὅζο. 
{6.3.1} ἃ Νϑιο ΒΟ. αὐθρϑβί τοξεύειν 

Μὰ βοουπμάο ἰοοο ροβίζαμῃ: 5ἰοαξ οἱ σῖτον, 
1. Δ γὼ 

014,1. 13. ἀραᾷ ϑέοδωιν δ ίαν σπείραν- 
τας, ααοα χηδρὶβ ργοθαὶ ϑέεριαηι8, αἱ ἀἰχὶ- 
χαὰ5 δα ποία οηθ ἴῃ 1. αἱέ, Ρ. 48, αυϑτ σοὩ- 
βαὶθ. 

Ῥ, 51.1.7. (αϑυϊοίδιι5 ΕΧ 515 οἰἴδηχ ΠΟΥῚ5 
δαΐοχε ἐπίξασθαι. 

Ῥ, 52,1. 19. οἩυγοίιιδ Ῥχὸ νῦν Ἰορτέ νὶν, οἵ 
ὀΧροῃϊέ αὐτὸν. τὸν Κυαξάρην. Α΄Ἄ ροδίϊο 5 
βαηὶ νοοϊθι5 ἈΘηΟρῃοη θὰ ΔὈΒοττγοί, 8- 
Ἰη 6} νἱχ δἀάποιϊ ροββαμ, εἴ ογθάδιῃ δυμὰ μἷο 
Ἰ)ογιοὰ Ἰοᾳφαπῃίαπη 6556. 

Θ᾿ δ8ι}.. 8. ϑέορθαπο οαηϊ μή τι πάθη νᾶ6- 

ἰὰν βαυθαπάϊοη ἀπ Ροΐϊὴ5 ὑπὸ τῶν μδυβέιΝ 
αυὰτῃ ὑφ᾽ ὑμῶν. 

Τρ14.1. 10, Ῥτὸ μᾶλλον δίοδαιι5 παροὶ μά- 
λιςα : ἃραα δυηάθηὶ βοαποηζίαμι ΠΟ Χ γοΥθ0- 
γὰπι δἱ ογᾶο οἱ βου ρίατα πο} }} τη ηΐιιν. 

Τ014.1. 19, Ῥχο πειςικωτέρυς, δἰοδίιι μα οὶ 
πιςικωτάτυς. ἴη ποίᾶἃ 46 ἢδο νοσα, ροδί 
ἃ πείθειν ἀογιυαξιηι, αἀἂθ, ΕΟ. σθηβα ίαΐο 
ἴῃ Αογρῖα ῥητορικὴν 6586 δἰΐ πειθῦς δημιϑυργὸν 
διὰ λόγων, ἀοιηἀὸ 500) πρὶ: 6556 πιςικὴν, ὁ 
διδασκαλικήν. 

Ρ, δ4.}. ὅδ. 1,ορ!υν ἴῃ οαϊξ. ΕἾοΥ. τὸν δ᾽ 
ἔχοντα, ο. ΛΔἰίαπι ΜΒ. ΒοΑΪ. τὰ οφοίθυϊ 
Ηἰδυὶ δα εὶ γος ὰβ τὸ δ᾽ ἔχοντα γοργω:ϑοπίδηϊ. 

1υϊ4..}, 7. ΜΒ. Βοᾶ!. πειρᾶσθαι τίσασθαι, 
ἔπειτ᾽ ἀμελεῖν τῇ πορίζεσθαι, ὅζα. ἴῃ ΠλλΥσὶηο 
νυϊσαία οοπιρατοῖ Ἰθοίϊο, οπη χυὰ ορίϊπιὸ 
οοπνθηίί αιοά δἰϑεῖπι θέε, ἔπειτα ἀμε- 
λεῖν τοῦ πορίζειν. 

Τυ14,}. 15. Ἑ. «ἡἱά. μαῦοθι ἢ ἀπίδ μέμνη- 
σαι, αἱ ΕἸΟΥ. γαϊηϊπηὸ βιοαξ πδὸ νοἰπβιὶ οοαϊ- 
665, ϑερἤαητιδ 05 νἱά ἰΓ. 

181Ά4.}.160. Ῥχοῦτε ΜΒ, Βοάᾷ!, ἀαί ὅτι, συοᾷ 

ἜΤΗ 
ω Ἶ 

ϑέορίνανιο μἰαοεὶ, ᾿ἰοὸς {Ππὰ φιοαμε δὶ ροβ5- 
5886 ἰαἰδδίαγ, 

Ρ. 55.1.4. Μαίαιίοπὶ τῦ δεήσοι ἴῃ δεῆσον 
πάσα ἰδοϊαμξ αὰα οχϑίδηϊξ μ᾿. 1239,--παρηγ- 
γύησε τοῖς Περσαῖς παρασκευάζεσθαι, ὡς αὐτίκα 
δεῆσον ἐπιδιώκειν, ὅζο, ΟΠ γοΐνι8 ἰερίε, ὦ ὡς δεῆ- 
σον καὶ τούτων ὑπὲρ τῆς γμας " τὸν ςρατηγὸν 

ἐπιμελεῖσθαι. 
1014.1,0. ΜΒ. Βοα!. ἐπήρου μου αὖ πάλιν 

εἴ τινας τέχνας ἐδίδαξεν, αἷς τῶν, ὅζεα. αὐδπὶ 
60 ριφϑουίίμι ποιηΐηδ ᾿Ἰδοξίοποια ργοθαΐ ϑέε- 
γπαηαιβ, φαδᾷ νοσοτὰ ἕκαστα οταἰ εἰ : Ταΐοίυν 
ἀτηθὴ ἰάδιῃ ἢ τὴ 8] οαυὶ τηοᾶο το]ογανὶ ρο5- 
58, ΒΟΟΙΡΙΘΠἀΟ ΡΥῸ ἐν ἑκάςοις. 

Τρϊά. 1, 7. Αἰαδγίοῖνιϑ, ἂν οἱ σύμμαχοι γέ- 
γνοιῖντο, 

ἴ01ἀ.1. 158. Θἐοῦωιβ μαρδὶ τὸ τέλος δὲ τί 
ποτε. Αἱ ἴῃ αυϊθυβάδπι ΘΧΘΙΡ  ΥΙθ 15, αὐ: 
γα ϑέορίναγιδ, Ἰαρ ἐὰν ἢ τί ποτε. 

1014,1. 17. ΜΒ. ΒοάΑ!. ἀποκρίνομαι. 
1014. 1. λὲν Τὴ γηϑυρίηθ ΜΒ Βοάϊ. Ἰορίτυν 

τί εἴη ὄφελος ςρατηγία τακτικῶν, ὅζο. θὶ ΥῸΧ 
Ρομαϊείπνα ἴῃ ἀαμϊ οᾶδϑα βουϊθθηα δββεὶ 
ς-ρατηγίᾳ. 

Ῥ, ὅ6.1. ἢ. ΜΒ. Βοάὶ!. εἰρημένας, οἵ δος 
βϑῃὸ ρϑγίϊοϊρίυμῃ γεοϊὸ σοηγθηϊξ συμ Ἰδοίϊο- 
π6 Ρ. ὅ8, 1. 11, δπποίαίδ : δἀθὸ αἵ οὐ 1} 
Ρἰδοοθί, οἰάθῃι μος αἰβρ!οαγα ἀθθθαϊ 
Ἰϑοίίο. ν 

014. 1. 4. Αρυὰ ϑδέοδιιν Θο αν ἐπηρόμην: 
ἴῃ αἰτεῖ ααὐθυπάδην Εἰ }}5 ἐπηρομένε δέ μυ. 
ἃ τὰπι π8 6, ἔπι 118 τηϑ]ὸ 56 μαρεΐ ἰδοίϊο. 
γυραία τϑοϊὰ. 

1014..1. θ.: δἰοδεδιεδ ἢοὰ μαθεὶ εἶναι ροβί 
νομιζομένοις, σα αὰ0 σοπνοηὶ ΜΒ, Βοά]. 

Ρ. 57.1.10. Τμοοὶς ϑἐοδατιιδ πολεμίοις κακὰ 
πορσύνουσαν, ΘΟμΒΘὨ  Θηθ5 ΜΙ δέο ΒοάΪ. οἱ 
ἅΠ15 αὐ διιδάδπη, ϑέορίνατιο χὰο5 νἱάογο οοη- 
ἰἰσὶῖ,, Αο οογὰ νϑυθάπι πο, δἰοαυὶ ποιητι- 
κώτερον, ὑδαγραΐ ΝΝΟδίρι οἵ ἰηἴγε, οἰΐγα σοτη- 
ΡοΒἰεοπθ μην, Ρ. 209, οἱ 4056. Τάριη ϑέοδαιι: 
ΡΓῸ ἑαυτῇ Παθοὲ ἑαυτοῖς, οἴ ΡΙῸ ἄργον Ιδϑὶΐ 
ἄργην : χαϊθαβ ἀδ βου ρίαν 5. οἱ ποθὴ αἀδθηΐι- 
( ΜΙ5, Βοά!. 
ΟἸΝΙα. 1. υἱτ. Αἰοδίιι Ἰορὶξ πλεῖςα γὰρ ἐσθίει 

ἢ φρατιά. Βγοιίιι5, πἰεϊδὰ γὰρ: ἔθνη ςρατιὰὼ, 
καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίςων δρμωμένη, καὶ οἷς ἂν λάθῃ δα- 
ψιλέςατα χρωμένη «Μιγείιι5 ἴῃ αυϊθαδάδην 
ΘΧΘΙΙΡ]. Ἰαβὶ ἰθδίαϊον δρχώμενα, ᾳυοὰ γοῦθυηι 
αὗτῃ μἰαπὸ ἜΠΗ} βὶϊ, ὁχ 60 βοΐ 6586 μυΐαξ 
ὁρμώμενα. Ἰάδπηὶ Ἰδνὶ πιυϊαι οι (αοϊᾶ, πιο- 
Ἰὰβ Ἰορὶ ροββα οοηβαΐ, ἀρχούμενα, αἵ [ος ἀϊ- 
οαΐ ΟἈΤΉΡυβοβ, «ἤἤνείε δοίενε φιιΐάφηι, τιδὲ 
εὐϑεὶ ἡπορὶά, μαγυο αὐ ἰδηιιὶ υἱοῦιι 6858 6011- 
ἰεηῖοϑ: 5εα δοδίίθηι, εὐδὲ οορῖα εδὲ, φιιαδὶ δα- 
Ῥιογαίιτιν ἰιαδεαπὶ, ἴον εἰ πηιαῃι Ῥοδίος 
ἐβεαηϊ, εοἰλίος ἰαγαὲ αο ᾿ἰδεναἰλίεν ργαβενεϊ- 
διι5 αο γραγαϊὶ8 δυιὶ, τυὐϊεῖ ἀ βιυπγο οοβίίαν- 
(25: Ἰἀεόχιιε αἰ! ονΐεν πος ἐηιρεγαἰογὲ ἱρδὲ 
Ῥγουϊαεν πηι. 

Ῥ. 58.1.2. ΜΗ. Βοαᾷ!. ὥςε ἥποτε ἀργεῖν ἐε- 
ἤση ςρατιάν : ἴῃ ΤΥ 6 ΒΟΥ Π)" προσήκει. 

ΠΡ. 1. 8, ΜΕ. Βοά!. ἀγῶνας ἄν τις ουἱ 



ΝΒ 
.. : 

νι ΣΕΞΕΥΣ 

δαἀπιϊρυϊαίαν ϑίοθωιιδ. ἴῃ δοάθριῃ Νίϑίο 
ρῬϑαυϊὸ ροβὲ πὰ ἰοριζαν, μάλιςα ἂν ποιεῖν εὖ 
ἀσκεῖσθαι" ὥςε ἕκαςα, ἑπότε δέοιτο, ἔχειν, το. 

Τθ1ἅ.1. 14, Ποροποηᾶστῃ ϑέερίιαπο νἱά6- 
ἕὰν εἴς γε τὸ προθυμίαν ; οαἱ 8ἀϑϑηίϊου. 

Τοϊὰ. 1. 16. ϑέοθιδιι5, ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη. 
1014. 1. υἱὲ. ΜΆ. ΒοΑΙ. ἧπερ, φυαοᾶ δάνενθὶ- 

811 8. σαμηὶ ροΐδϑέ ΡΓῸ καθάπερ. ΤιοσὶΓ εἰἱ- 
πὶ, ἐεβέθ ϑἰορίναπο, οἷά περ, αἱ 511 δα νον θ᾽ θη, 
ΠΡ ΟΝ ὶ 

Ρ, 59.1.7. ΜΗ. Βοαὶ!. εἴργεσθαι : γεοξϊὰ5 
ἰὴ ΤαϑΓΡη6 φείδεσθαι. Ἰιὰ ἸΝοβίεν Ρ. 56, μὴ 
φείδῳ διδάσκειν. ; 

1υϊά.1.8. ΜΒ. Βοάὶ!. ῬΙῸ παρόρμησιν Ὠδ- 
Ἠεξ παρακέλευσιν. 

[υ1ἅ. 1. 15. Εἰαὐγὶεἰϊὲ ΘΧΟΙΏΡ]. 
ἐν: Ὧ66 αἰϊέον ΜΆ. Βοαὶ. 

Ῥ, 60.1. 14. Γι,οσἸίαν οἰΐδηι πάνυ ποι: εἴ ἴῃ 
ααἰθυπάθτιη Θχθιηρ υῖθα5,. ἰθδία ϑέθρίναλο, 
πάνυ, βΒῖηδ δἀ]εοίίΐοπα υἱὰ γαροσιασ. Ὑι46 
βἀποίδίϊοπει ἰη Ρ. 3, 1. 9. 

014. 1. 16. ῬΙῸ ἀνυσιμώτερον ἵ,οιμνοϊαυῖιι8 
αὐογί ἀνυτικώτερον οἱ ἀνυςικώτερον : 41, 
αὐαδά τηλρὶβ υδιίαία, νἱἀδαάπίυν, Ῥογίιν8 δὰ 
τηλγσίηθιῃ, ταοθρίξ γοοΐβ ἰηἐθυργθείδη 8 
σταξᾶ, ἔιῖ556 ποίδία ραίαί. Τάδτῃ γϑοίὰ νὰ]- 
βιαἴίδτῃ ἰδοί ποτα 58 Ὁ} Πἶ γα Ὠἰἰαν δα ]αΐο μος 
Ριωϊαγοϊιί, ἐν τῷ περὶ παίδων ἀγωγῆς, Ρ. 2, 
ἴοδο: Καταμάθοϊς δ᾽ ἂν ὡς ἀνύσιμον πρᾶγμα καὶ 
τελεσιϑργὸν ἐπιμέλεια καὶ πόνος ἐςί. 

Τρ14. 1. 20. ΟἸίαι Εἷς ορρογίππὸ ῬΟΥ ἔν5 
εἰεραηίεβ « Ἐ βοϊμ δ νουβαβ, ἀθ Απιρμίδτγαο 
γνϑία βοχὶρίοβ ἐν ἑπτὰ ἐπὶ Θήθαις : γ. 598, οἱ 
.566. . 

Οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριςος, ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει, 
Βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπόμενος, 
Ἔξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαςάνει βελεύματα. 
Ῥ,61.}1. 13. ΜΒ. ΒοάΙ. βέλτιον πραχθῆναι, 

ὃν ΟΥΪ580 ; ΠΥΓῸ αὺ0 ϑίοδαιβ Βαροῖ ἂν υἱ 
πραχθῆναι ἂν ῬΥῸ πραχθήσεσθαι Δοοϊρογείαγ, 

1018.1, 17. Αρυὰ ϑέοδαινη βου θῖταν δῆλον 
ὅτι, ἀϊδίϊποί5 γι θῖ8. [ηἀϊοανίμι5. ἀπΐθηλ 
αἰΐα αὐ άδπι 1068, ἴῃ φαϊθι5 οἄγη δηλονότι, 
φοηΪπηοίϊν βου ρέμα 5ἰζ, τη! ὰβ αἰνἱκὸ βογὶ- 
Ῥογοίαγ δῆλον ὅτι. 

Ῥ, 62. !. 1, ΜΞ5. Βοάϊ. καὶ φοθόμενον. 
1014. 1. 7. Ῥγο καρτερώτερον γοοί!ὰ5 5ΟΥὶ 

Ραίϊοί 1 ειμοἰαυΐιι5 καρτερικώτερον. Καρτερικὸς 
αὐυΐοτῃ (]οββαυῖο νοΐ. (γε αηο οϑι ἰοἰογαΉ3. 
516 οἰίαπι ΧοπορΏΟΩ ἴῃ ΡΓΐπ]Ὸ «ἤεηιον. Ὁ. 
711, Εάϊε, 1, εἰποίαυ, ἤΟΟ υ805 6ϑΐ : πρὸς πάν- 
τας πόνως καρτερικώτατος. Τἴφο μπὲ ρ]ασοί 

οιμδηἀαίίο. 
[ρἰὰ,}, 152. ΜΒ, Βοά!. νευὸ ὅ, τι ἂν ποιῇ : 

σπι 40 σοηβοηίαηΐ σὐάϊοοθ. Ἱερ!ιαταγιῖ, 
Ἡαῦοεὶ ϑονϑανι8, ὕ, τι ὧν πυτε ποιῇ. 

Ῥ, θ3.1. 8, Ῥγοὸ σὺ ἀρυὰ διοδώιηη Ἰορίίυτ 
αὖ: 5ίουξ εἰ ἀρὰ ουπάθη σαργαὰ Ρ. Θ0), 1, 
10, ῥγοὸ σὺ ἱπνεδηίίον εὖ, 

Τ014.1, 10, Τονίίαμι ρουβοηδηι εἴη, ἢ 
βοουπάππι εἴης, (᾿αηιεγαγῖι5 ἰὼ 500 νοΐ. Ὀτο, 
ϑίορθαπο πυσίογο ἱπνοηΐ, 86 μαγίῖου!α 
τὶς ἰηἰογάαμα παῖς ἰσησομάΐ χϑηοῦὶ ἀἀ μι Πνοίυτ: 

δ᾽ 

Ἐπεὶ δ᾽ 

487 ᾿ 

αἱ πἷς δἰΐδηι σοι Βαθετεὶ ροϑὶ ἂν: ἀξὰ δ0χ1- 
θδθηᾶο, οἷος ἄν τις δικαιότατός τε καὶ νομιμώτα- 
τος ἀνὴρ εἴν. 

Ῥ. 64,1. 8. ἴὰ «Π]ὰ, οἱ ΕἸοΥ. Ἰορ ταν δύνασ«᾽ 
᾽θε, δαἀότηααβ ταοάο Ρ. 63,1. 13, Θυξ υἱτο- 
ὈΙαι6 βουϊρίαγα ἢ}18ἃ ρυΐαϑί γαϊίομβ ἀοίδηὶ. 

Ρ. 66.1. 6. ϑέορμαηιιδ 6 6556 ρυΐαΐ ραγίϊ- 
οὐδπὶ δὲ ροδὲ φανερὸς, δυΐ σοτὸ ροϑί δυσχω- 
ρίαις : αἵ 5οΥΙραίοΥ, καὶ φανερὰς δέ σοὶ ὄντας, 
ὅτο. γε] σογὰ καὶ ἐν δυσχωρίαις δὲ αὐτοὺς γιγ- 
νομένυς, δδο. Ἰαθδὸ δυΐδτῃ ραγίϊου]ὰ ἃ ορῦϑ 
6556 διδιϊγαίαν, ααδὰ τηυἰοίαν οΥϑί ἢ 5 [0 Υ- 
τη8 ; π60, υἱὐ αἰϊχὶξ λαμδάνειν, γείογοη8Β δὰ 
μηχανῶ, ἃ οἰΐδιη δἀάδαί ὑποδέχεσθαι, 564 
ὑποδέξῃ. 

[014.1. 10. Ἡ Ωγ οἶιι5 Ἰαρὶὶ καὶ ἡμᾶς τοῖς πο- 
λεμίοις, καὶ ἡμῖν τοὺς πολεμίους, πασχεῖν. 

Ρ, 67.1.15. Ὀυγεῖνι8 νου αχη εὐδοκιμεῖ 58- 
τη 6] ροβίζαπῃ βαϊὴὲβ 6556 ρμυΐαΐ, δία! δἀοὺ ἃ 
Ρτίογθ ’Ιοοο ἀδϊθ πάχη. 

[014.1. 17. Ιάθτι 6 ο [ἰὰ Ἰοσοηᾶα ραίδί, 
μηδὲν ἄλλο ἢ μετενέγκῃς ἐπ᾿ ἀνθρώπως τᾶς μηχα- 
νὰς, ἃς καὶ ἐπὶ τοῖς πάνυ μικροῖς, ὅτο. ουἱϊ νϑι- 

Ὀογαμι οὐ ἀϊπὶ Πομἶ8}} ἕανεὶ ΜΆ. Βοάὶ. Ηδ- 
Ὀεΐ δμΐτα μηδὲν ἄλλο ἢ μετενέγκοις ἐπ᾿ ἀνθρώπους 
τὰς μηχανὰς, ὅτα. 

Ρ. 67. ἴμερα αὐ δχϑίϑηϊ ἴῃὰ 110. 1], 
ΦἩοιποΥ. Ρ. 450, δα. ϑέερῆ. 

Ρ, 68.}. 7. οἩπγείιιδ ἰερὶς, ἔλεων τὰ πανΐ- 
δια πρὸ τῇ τὰ πετεινὰ φυγεῖν. 

1υ14.]. 18, Νὰ 415 οἱ λαγῷ ρζῸ σομμμαθῃϊ. 
οἵ λαγοὶ, ᾿. 6. οἱ λαγωοὶ ΒοΥϊΪοη πὶ αχἰδίϊποί, 
αὐ ν. 71, ἵλεῳ ῥγῸ ἵλαοι: ἀὐυάδϊδηάα5 δὐὶξ 
Ἐπιβίαἰ νι, ααὶ ἂς ἀ6 τ ρϑιο]β ἰδία (γα ϊξ, 
λαγοὶ καὶ λαγὼ ἐπὶ εὐθείας πληθυντικῆς ἀμφότερα 

εἰσὶν ἐν χρήσει. 
ΤοϊᾺ. 1. 14. Βιιάκιι5 ότι. αν. 1.,. ῥ. 40, 

6Χ ])οηιοβί. οχοιηρίαμῃ δαζογί, ἢ αι ἵνα οὐπὶ 
ἰά!σαίΐνο ἡπποία δϑί ; 56}}, ἵν᾽ ἐδόκαν, ἀντὶ τῇ 
ἵνα δόξαιμαι. ΜΆ, Βοά!. ἀαΐ ἐμπεσὼν συνέδει : 
δίᾳαρ ἰἰὰ ἐογὸ ααὐγέοιἐξ Θχθταρ!. 85.6α ΒΒ} 
τηυξαπά πη. 

Ῥ, 70.1.4. Ιωγοδι5 του ἄλλος. 
1014... 7. Ιάδιῃ, μάθε δέ μοι. 

Τυ14. 1. 15. Τάρθιῃῃ Ἰορὶ ἰδιῶται. 
Ῥ, 72. 1. 5. Τάθδιῃι, ρΙῸ αὖθις, Ἰαρὶξ αὖ τοῖς. 
Τ014.}. 11. ΜΒ, Βοά!. εἰ ἄγοι ςράτευμα : 

οἱ, 1, 12, διαμυρίυς μέν γε. 
Ῥ,74.1.9. Μ5. Βοά)]. ἐμδάλοι: οἱ γεοίὰ 

αὐυΐϊάοτη Ἰοσογοίαν ἐμθάλλοι, υἱ Ρ. 83, ὁπότε 
πορεύοιτο. ἸΝ δὶ ογὸ αὐῖ8 ἐμθάλλει γοί πο γον 
866 εἰώθει ἴπ εἴωθε οὕτη ἢ] μγοο πιυΐαγο, πρλ}}, 

Ῥ, 75.1, 3. ΜΒ, Βοά], σχεδὸν ποπ Βαροΐ : 
αποαὶ πακρίοϊοπο σον ἀἀγὸ ροϑ51, νΟΟΘπὰ 
1ΠᾺ τν Ἔχ ΒΒ" 10 ἦπ (οχίμπν ἐγυθρδίβδο, Μῆ8 
νογὸ, πὸ. τηϊη δ᾽ ον ἀθοπάδην ΠΙΘΠΘΆΠΙ, 
παροάίοπέ οχοιρία ϑρυα βουίρίογοβ Δἰ(1005 
βπὸ σΥοΡργα νοουπ ἐκ παραλλήλν βοΒίίαγθηι 
γο]ἱ λίαν πάνυ, οἱ πάνυ σφόδρα, ἴίοται μάλα 
σφόδρα, πάλιν αὖθις, 8586 πάλιν αὖ, ὅτο. 48» 

ΠΣ ΠΣ 1 Π|0 
ΡῬ. 78.1.15... Προ οὐδ, καὶ εἴ τε χείρονες 

ἡμῶν ἰςέ, ΜΙ οίτι8. ἀρ]οηίᾳ σοηδαϊξ ; ΠΌΡΡῸ 

φ 



ᾧ ν 

- σα γεἀυῃάθῃηΐ, οἱ ἰρύογαμι σοηβθηδὰ σϑγο- 
“δπί, Εἰ αὐἰάθμα ἤθη ἃρῃοβοιηΐ (ἰαὐγιείϊὲ 
δχθρίαγια. ῬΘΥ ΘΙΥΟΥ πὶ [ὈΥ58} ἢὰο ογϑηΐ 

- ἐγϑηϑαία 6 Χ 80, πιο Ρϑυϊὸ Ῥοβὶ Βϑαυϊίαῦ: 
καὶ εἴ τι ΡΝ ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε. 

Ῥ. 80.1. 5. 1π εἀϊῖ5 φαϊθυδάδηι Εἰ} 15 οἱ 
8.0 Βοά!. βου αν ἱκανὸς: αἱ Βμάαο, 5ὲ6- 
»παπόχας τοροηθηίθι5 ἱκανῶς παπᾶ ᾿ηνί 5 
δοσαάο. 

Ρ.81.1. 15. Τιοιυποϊαυῖιι5 ἴατη πεμπαδαρχῶν 
Ὦος ἰσοο, απ ααοα ἰπῆνα Ἰδο τα πεμπάδας, 
Υἱεοβα 6556 δυθίἐγαίαν : μθο δυίΐδπι ΧΘῆο. 

᾿ ῬΒομίόδ 6556 βἰδεαϊί, 561}, πεμπτάδας εἴ πεμτα- 
δάρχυς. 8:16 δηΐτη 5ογἰρέαπι ἴῃ ἰοχία Χϑηο- 
ῬΠοπί 5. γϑροῦὶς ἢ. νἱἱ, Ηἰδί, αὕ. ρ. 625, 
οὐϊ!. διῶ. Ἰάθι ΡγῸ δεκάρχων τϑροποηάυτα 
δεκαδαρχῶν Θδηϑεί. ἴη Μϑίο ΒοΩ]. εοἔ 115 
ναοί. οοἄ. ἰοδία ϑέορίναλιο, τὰπο πεμπάδες 6χ- 
βίαϊ, ἢ πεντάδες, Ἰΐδτη πεμπάδαρχοι εἴ πεν- 
τάδαρχοι, δεκάδαρχοι οἱ δέκαρχοι. ἴπίοῦ, ἢθθς 
νογὺ ροβίγοιηα νοοδθυδ ἀἰβουϊπηθη οὐ διηοάϊΐ 
βίδίαιι 1, οι οἰαυΐι8, αἱ δεκάρχος ᾿ἰοτ6}} Πρ ται5 
6556 ἀεοοηιυῖΐγο8, αποτηδατηοἀαμῃ τρίαρχοι 
βαυῃί Πὺογιὶ (8810 εἴ 8}118, ργἱηιοῖρε5 ἰγϊιωγυυϊγὶ 
(ἀδ αὐἱθὰβ βαπὸ ἀδοθιηυ δ ὩΪΠ1] ῖο ἀρυᾶ 
Χρομορμοπίθιι δρὶίαν :) δεκαδάρχας δαΐθΘΏ,, 
βίοαί Η δι οὐῖιι5 Ἰοχαϊίαν, τῶν δεκάδων ἡγεμό- 
νας, ἀδοιγϊαγιι αἰἰιο65, ργΥληοὶρο8, 5οὰ ργι- 
“Ζεεἴοβ, ααὐ ἄπο ρογτηθηΐ. Τιϊθγόγαπι ἴῃ ᾿Ϊ5 
γνοοῖθυ5 γΕρΥ ϑθηΐδη]5 ἰποουδέδηςα πὴ ἃ 
αἰοίαπάϊ πογα, ἰατη ἃ σου θη σομρ 5 
(δοιὰ τα πϑγα ροΐαϊξ, ῬτῸ δεκάρχων δαυϊάθπηι 
᾿θθὴ5. γΓθροβαουπὶ δεκαδαρχῶν: οφίοτα 10- 
Οαἢ, Ρ6.᾽ Ω16 ᾿ἰοοῖ, ἰοηθαηΐ, 

Ρ, 82.1. 1. «ἡ7ιοέιι5 Ἰερὶξ εὐπειθέςαται. 
Ῥ, 84.1.7. Ιιυ"εῖι5 οἱ (ἰαὐνλοιὲ ΘΧομιρ]. 

ΠΟΌΪ5 ἀθ Γθροηθηᾶο πρᾶξαι ῬγῸ πράξας αἄδοη- 
ἀἰαηξΐαγ, 

Τ05|.}. 15. 
ἱκανὴν κατέχειν. 

Ῥ. 86.1. 8: αἰαδγιοϊδὲ ΘΧΘΏΙΡ]. οἱ ἑγαῖροι. 
Ῥι 87..1. ὃ. Ῥιμιοιρίμιδ Ἰαρὶϊ περιεφέρετο: 

᾿ 6υοα ργοραΐ «Νιδέιι8. ἴρ86 τρϑ] ἢ σαὶ 
δερίναηιο περιέφερε, δαθαϊπαϊοηο ποιαϊπαὶ!- 
ψαηϊ μάγιερος, αἰ ραυἱὸ δηΐα αἰοίαμπι [αἱΐ, ὅτε 
δὲ τὸ δεῦτερον εἰσήει περιοίσων. [ΙΟϊα. 15. 
ΒοΑΙ. παθεΐ ἐν τότῳ, ΡγῸ τοσότῳ. 

1014.1. 7. οἩνοτι5 τανε, ὁδὲν ἔτι δεῖσθαι. 
1υϊὰ, 1. 10. Τάθη), ργὸ τὸ ἐμδάπτεσθαι, ἰεοὶ! 

τῇ ἐμθάμματος. 
Ῥ. 88,1. 1. Τάἄσχι Ἰορῖὶ δυσκόλοις. ϑ5.864 166- 

(10, ἀαδηνλ τϑσορίπηαβ, Οἰαὐγίο ὲ οἰϊα πὶ δχ- 
ΘΙ]. ἀποσίου!αίο σοη ἢ γπιαΐα οϑί, 
ῬΟΘΦ Τὺ. Μ5. ΒυᾶΙῖ. 

τόν τε, ἕο. " 

Ῥ. 95.1.4. υϊάδην Π| νῚ Παρ ηΐ ἴσον. Αἱ 
ΜΒ. Βοα!. οὐϊέ, ϑέεριν. οἱ ΕΠ οη.. γθοϊὸ ἴσων 
ΦΧ οηΐ, 

1018.1. 14. Τίάδιι Ἰυτὶ, ργῸ νῦν ἐμθαλεῖν, 
Βαδομὶ δεῖν ἐμδαλεῖν. Νὼὸ5 ΝΞ ΒοΙ!. 
οὐ. δίορὶι. οἱ Εἰ οι. ΠΠρευζοι 5 80 ἕῆυ ΠΕ δι ηλ15. 

Ῥ, 94. Ι, 6, ῬΓῸ τοιέτι ἰξ ὧν ὑπης, οἷον κοὶ 

«Ἡπιγεἶνι5 ἀοῖοὶ ὥςε, οἵ Ἰοϑῖ 

ν " “ἡ 
εἰναι, ἢ Τὸ ισϑ 

ἀδὸ 

νῦν ὅδε λέγει, 1,ειμιοίαυΐιιϑ βουϊθοηάυπι 8 
ἰγαίαγ, τοιάτως ἀνθρώπως οἵες καὶ νῦν, ὅχα.. 

Ρ. 101. 1. υἱε. Ρχο ἴσμεν, «νιγοῖτι5 τηο! Ἰὰς 
ΓΘΡΟΙΪ Ρο556 ρεἰϑί ἴμεν. 

Ῥ, ΄τῸ2.1. 2, Θυϊάδιηῃ ΠἰὈτὶ, Μάλιςα, ὦ ἄν- 
ὃρες, ὅζο. 564 ραγιἰουϊδηὶ δὲ ΜΒ. Βοά!], αα- 
ὑγὶεἰϊὶ ΘΧΘιαρ]. οἱ εαϊι. Ετοη. γεοϊὰ Θχ μι θθηΐ: 
δδμάθτη εἰΐϊδηι ϑέθρίνανιιδ οἱ «Μυγεῖν8 γὙθοὶ- 
Ρἰθμάδμι πιοηπογαηΐ. 

Ρ, 103.1.1. Ῥ͵ο ργβθηίὶ συναγορεύοντες, 
διοριναηιδ τθροπθηάσῃ οθηδοί ζαΐαγαπι συ- 
ναγορεύσοντος. 

1014. 1. 7. Ῥτο ἐς τὰς δεξιὰς ϑέορίιατιι8 
δοοσυδβαίίναπι ἀ66556 σθηδβεί, ααἱ 8ἃ ἔχοντας 
γοίδγϑίυγ : 5οὶ]. νϑὶ μάκαιραν γ6] κοπίδα γεὶ 
σάγαριν. ΜΗ Ἰοουβ ἰηΐαροΥ 6556 νἱ ἀδίυγ, 

Τθ1ἃ. 1. 11. αδγιοϊζιι8 οἰἴαγη 6Χ 5015 6χ- 
ΘΙΏΡΙ. δάϊζογί ἐςιν οἵ, 

1014.1. 18, διερθιαλιιδ τᾶν βαλόντας. 
Ῥ, 105... 1. ὕςερον ἴῃ αὐγὶοἰτὶ Θχοιηρὶ. 

ἰηνθηϊίαν δεύτερον. 
1014.1. θΘ. Βαϊξ. ϑέορι. 1ιειμιοὶ. αἰϊααυς 

ἀαμέ ὅτοι δὴ οἱ, ὅδε. [ἰοοορίαπι Ἰδοἰϊομδπι 
οοπῆγπιαμι Μ5. ΒΟΑΙ. Οαὐγέοιτὶ ΘΧΘΙΏΡΪ. οἱ 
εὐϊί. Εἰοη. 

[01ἃ..1. 12. οΜἤιγείιι5. ἰοοὶ! τῆς πρᾳοτάτης 
διδασκαλίας. 

Ῥ. 106. 1. 8.(. Μ5. Βοάϊ]. μααὶ καλέσεις. 
ΤΌΪά, ργὸ παρῇ, ααδγὶοίτιι5 δ ἀἴδγΐ παρίη.. 

Ῥ, 107..1. 06. οἩειγείιι5 Ἰοεροπάσπι τηοηθὶ 
ΒΡ] οἰ ον, ὥσπερ ἔφη : οἱ Μ]υ καὶ τῇ. ἄλλῃ 
ἀοἸομάσμι. . ὃ 

[014.}. 10, Ὑαϊσὸ ρουρούϑπι βου θιίαν 
ταῦτα. Ἐπηθηδαίοπθπι ποβίγαμιλ Ῥτοθδης 
δίορίναγιιϑ οἱ ιν οῖυι8. 

Ρ, 109.1. 2. ΜΒ. Βο,ὶ]. οἱ ααὐγὶοϊϊὶ οχ- 
ΘΙΏΡ]. ἐκείνου δὲ, εἰ δεῖσθε, ἐλθόντες, ὅτ. 

Ῥ.111.1. 12. 'αδγὰεϊλιι5 οἰΐατα δαἀΐοχί αὐτῷ. 
Ῥ. 112.1. 18. Ῥ͵ο πολλάκις δὴ, ιν θἔιι8 ἰΘ ρος 

πολλάκις ἤδη. 

Ῥ ΤΙΣΊΝ, πὰ ἰθρὶς ἤδη δύο ἣ ἡμέρας. 
ἴο1α, 1. 14. ᾿Ανίοις ορεἱπχὰ Πἷο δοοὶρὶ ρο5- : 

58 οϑηδδί ϑ ρίαν ΡΓῸ ἀνέλθοις, ἱ. 6. αἀ806)- 
α5: ἰάθδόηαθ πο αἰββοῖνὶ ἄθθογα ἰὴ ἂν ἴοις. 

Τ014.1, 15. Τιορτίαν δἰΐϑηι ὅπυ ΜΆ. Βοβὶ]. 
ειποι. 

014. 1. υἷι... Πρ ἔτι Ἰοσὶξ, πέμπων ἐπὶ τὸν 
Κυαξάρην ἥτει. 

Ῥ. 114,1. 2, Τρλαϊε, Πνειηοὶ, ἃ] ἴα π6, προσε- 
ληλυθότος. Δὲ τοοϊὸ ΜΒ, Βοά!. ααδγὲοϊέξ 
ΘΧΘΙῺΡ]}. δὲ δά εἰ φυϊάδπι Πἰδνῖ προεληλυθότος. 

Ρ. 1160.1, 9. Τὴ (Οαδγὲεϊὶὲ οἰΐαιαι ΘΧΘΠΊΡ!. 
ἐμνθοϊίαν λαθών, 

Ῥ. 117.1. 10. Ο'αδνἱοϊδὲ Θχοιηρ].. τὸν ϑῆρα. 
Ῥ. 131.1. 9. Εαϊὶ. Πιοιηκοίαν. ἈΠ σαι ροΥ- 

ΤΟ Δ. προσιόντες ΟΧΒΙ Θηΐ : σοηληαπι πυΐο 
δυγθεθιη ποίαν 5 ἃ ρ. 122, }. Ν.. 

Ῥ. 125... ὅς Βέορπαμο ρ᾽ασοί, 6 ο ἐϊηηγ6- 
γιὸ αυϊάοιη, Ῥ μι οϊρ ὶ Ἰοοίϊο ἐδόκει. 

Ρ, 124,1. 13.. Υἱὰς ὦ. Ῥοὶ!. 1. 7, ϑερηι. 50. 
Ρ, 129.1. 3, Μ5. Βοᾷ!. δασμὸν, φαδια 16 6- 

ΕἸ ΟΔΘῚ ΟΧρτοβϑὶς ΡΛ  ἰρῖς. 864. ποϑέγϑιη 
- 



ὌΝΩΝ - 

΄ 

τς (Ὁ 
Ἰεοομοι ἢὰὶς ἴοοο δρίϊου πὶ 6558 βϑίϊβ, 
ΟΡίποῦ, ᾿ἰψαεί. ; 

Ῥ,.130.1. 2, ΜΞ5. Βοά!. οἱ ααὐδγὶοϊϊὲ αχ- 
ΘΏΡ]. ἀδηΐ αὐτοῖς, «ΜΠ οἴτι5 ταανο]έ αὐτῷ. 

Ῥ, 131.1.1. Τιδοίϊο, αυδηι γθοθρίπιιθ, αα- 
ὀὑγλοϊδὰ Ἔχϑιαρ!. δποίογιέαίβ σοπἢγπιϑίδ δϑβί. 

Ρ. 132..1. 10. Ἐδάδηι Θχϑιηρ γα ἀδηΐ οἱἰ- 
81ὴ ἐμέλλησεν. ΡΝ. 
Ῥ. 134.1. 8.. ἴῃ βάδην βχθιαρ}. Τρ γα 

ἀφρονεςέρας. θα 
1014... 9. ϑδέορἠαπο ἡχαΐο6, γοοἰϊὰβ [6 ρ6- 

Τεία ποιῶνται. ϑ'εἀ πϑαὰθ αὐἱάαυδιη υἱέϊ 
εβί ἐὰ Ἰθοίϊίομθ νυἱραίϑ, οἱ δυοίου αίε ΜΆ. 
ΒΑ]. 5]]1ογυπηαυα Εἰ Ὀγογατη πχπηἱία δϑί. 

Ρ. 138.1. 5. Ουἱάδπι [ἰρτὶ μαλακίζηται. 
5ῖο, Ρ. 159, μαλακίζοιτο: εἰ Ρ. 183, μαλα- 
κισάμενοι. 
Τά. 1. 12, Τιορίξυν οδἰΐδγη ἐλέγοντο. 
1014. 1. 15. «πα οένι8, ργὸ ὀλίγῃ ἡ τὰ, Ἰερὶέ 

ὀλίγιςα. 
Ῥ. 139. 1]. 14. Θυϊάδιι Ξουιθυηΐ ἐρυμνόν τι. 
Ῥ. 141.1. 56. ἴον. εἀϊξϊ. Χαλδαῖοι γᾶν, οἱ 

ἐδὲ ἐπαύοντα πώποτε πολλοι, ὅζο. 
1014. 1, 11. Γιοριίαν οδἰΐαιη ἀπεφήναμεν. 

ϑε4 τεοδρίϑηι ἰδοίϊέθησθπι γεοίὲ ΜΆ. Βοαὶ!. 
εἀϊξ. Εἰοη.. οἰ Πἰθυὶ φυϊάδηιν 4}1| Γεργεβθηίδηϊ. 

1014.}. 12. «Μυγεΐνιϑ Ἰορὶί, μὴ ἀποδιδόντες, 
οἵ καὶ ἀποδιδόντες. 

Ῥ, 142.}, 10. Ιάθπι ἀεοἸδέ ργϑροβ. παρά. 
Ῥ, 143.1.4. ἴῃ (αδυδεϊϊὲ οἰϊατη Ἔχθηρὶ. 

γϑοθρίδτῃ Ὄχβίαγα ἰδοίοηϑιη ἱηυθηΐ. 
1014. 1. 98. Ῥ ιιοίρίνιιβ ργὸ ἂν Ἰορὶί αὖ: 

αὐυοᾶ χηᾶναϊέ ϑιερίαηλι8. : 
Τ1θ14. 1.16, αὐγὶεϊϊὲ φαοαια Θχϑιηρὶ. μδ- 

Ὁθηΐ ὅτι, ἀπίβ ὅτως, Ὑι46 φυῷ 46. ἰβίᾶ ρμδτῖ- 
ουϊᾶ ποίανίπιιβ, ρ. 237 

Ρ, 148.1. 12. ἀαϑγιοϊϊε ΟΧΘτΩΡΙ. τῶν χρημά- 
των. . 

1014, 1. 14, Ιάφδῃι δαϊογί εἰΐδτη ἄγαιντο. 
ΡῬ, 152.1, 156, (αὐγὶοίϊὲ Ἔχοταρ]. πολὺ γὰρ 

μᾶλλον καὶ, ὅκα. ἢ66 «αἰϊίεν ΜΒ. Βοά!. 
Ρ, 157... 9. «Μωγείυ5 Ἰοσὶξ προσυπισχνᾶν- 

ται: οἵ Ἰοοῦχῃ 5ς Ἂχροηϊί, Ὠ1ὶ ποη ἰδηίτα 
Ῥυρηδπι ΟΟΙΏΙΗΪΒΒΌΤΩ ἰγἰ, ὅτ. Ξοὰ βα!υΐθια 
ῥτείογοὰ ΠΟΌ15 δίαμθ. ἱποο] τη! δΐθιη ρ0}}}- 
σθηίαγ. 

Ῥ, 159... 56. ὑΜυνεΐνι Ἰερὶϊ ἐφορμῶντες. 
Ῥ. 101.1. 7. ϑυδβριοαίυν ϑέορίνανιδ Ἰορθη- 

ἄσχῃ Ηἷς μοί ὰβ 6556 ἐν τότοις τοῖς λόγοις ἦν: 
αἴ Ρ. 199, παροίι οἱ μὲν δὴ ἐν τότοις τοῖς λό- 
γοις ἦσαν. ϑοἃ νυϊραίαιη ᾿Θοί ἴθι 58δ(ὶ5 
ἐμοτῖ νἱἀθηίον ᾳυς οχβίδηί ρ. 160,1, 2, 

Ρ, 1602. 1. 8. ααὐγνὶοἰἐὲ οἰἰαγα Ἔχουαρὶ, γο- 
τ Ὁ Ἰἰοοίῖο σοπβγτηδία οβΐ, 

. 163,1, 12, ὴ οὐυθάσηι Θχθιρ]. οχϑίαι 
εἰΐατα δεῖ διιί6 διατεθῆναι. 

Ῥ, 104. 1, 2. Εαάθια Θχθιηρ]. Βα θη αὐτοῖς, 
Ῥ, 166. 1. 6. Εαάοτα ΘΧΘΙΏΡ]. ἐναντίοις ; οἵ 

Ἰΐ, ργοχἰ πιὸ 8664. ἁρμάτων. 
Ρ. 167.}, 10. Μγείνι5 Ἰοσοπάσμ ταοποὶ 

ἐξέκλιναν. 
Ῥ, 109. 1, 4, «Μυγείιι8 Ἰορσὶ! φυλακὰς δὴ, οὐχη 

400 (δε: ΜΗ. ΒοΙΙ. ᾿ 

Αϑ ἀδθ ᾿. 

Ῥ, 178.1. 2. Ἐιννοηθέντες----τοῦ ῬΔΙΟΙΒ ἴηι“. 
(θυ) 6οῖ 15 ἰαῃάδιη 1. ὅ-----ταῦτα ἐν- 
θυμϑμένοις ἔδοξεν, ο. δπο γουθογαπὶ ὁ0- 
βίσποιίομθην ρογρομάδμξ νοὶ πὶ ἰϊ, αυθ115 
θα  ποὴ ἀἰβρ!ϊοθί βγηίαχθοβ ἃρυὰ 58οῦῸβ 
Βουιρίογοβ υδἰίαία ναγίδίο, 

Ῥ, 187. 1. 0. (ἰαὐγιοϊψιν οἰΐατα δαίεγί ἀσυν- 
τονώτατα. 

Ῥ, 188. 1. 11. Ιάθτηῃ κατειλῆφθαι ἂν, διὰ, ὅκα. 
Ρ, 189.1. 13. Ιάδιι αξιῶσοσι. εἰ 1. 56. 

συμφέροι. : 
1014. 1. 18. Τάδπ γιγνώσκω μέν. οἱ ᾿. 190. 

Ἰ. 9. τινὰ ἀδαβὲ ἴῃ αδυιοί ὲ ΘΧΘΙΩρΡ]. 
Ρ, 190.1. 13. ῬΙο ποτε ἰερὶϊ πω. 
Ρ, 194. 1. 19. «Μννοίιι5 Ἰαρὶς καὶ ἤδη. 
Ῥ, 202. 1. 9. (αὐγὶεϊδιι5 διάγετε: οἱ Π0ϊἃ. 

1, αἱι. ἐντίθεσθε. ἷ 
Ρ. 204.1. 12. οΜιυ"εξιι5 Ἰορ ξ, ὥσπερ ὠμὸς ἦν 

καὶ ἀγνώμων. 

Ῥ. 205.1. ὅ. [ἄάδῃι αὐτῷ. 
1014. 1. 6, [Ιἄθτὴ τῷ μῆδ᾽ εἰπεῖν. 
Ῥ, 206. 1. 5. Ιάδπι καλέσας ὃ Κῦρος τὰ, ὅτο. 
Ῥ. 209. . 18. [Ιάδῃῃ ἦν τάδε εὖ, ὅτο. 
Ῥ, 211.1. 20. ἴάδπι ἀπῆγον. 

Ῥ, 213.1. 13... ὔυΥιω"εἰιιϑεϊοο!έ ὅπε οἰκῆται, 
τι οα υενϊάεγῖηϊ, αἴλα αὐάιιοωνῖ, υἱϑὲοιιι- 
σι τ08 οαϑίγα ἡιεξαίὴ οΥ̓ 8. ν 

Ρ. 214.]. 5. Ιάετ ἰδριὶ ἀλλήλοις. 0. αα- 
ὀγγοϊδιι5 ἐν τότῳ αὖ. 

Ρ, 217. 1. 7. Τάδιῃ ἸΙοουμη σης 5ϊ6 ἰθρϑῃ- 
ἄσῃι σθηβοί: ἐπὶ δὲ τὸς πεζὸς, τῶν ὁμοτίμων 
ἕκαςον ἀνθ᾽ ἑαυτῇ καθιςάναι ἄλλον ἄρχοντα. 
Οἱ μὲν δὴ, ὅο. οο65 τῶν ὁμοτίμων ΒὶΠ8 6ϑι- 
5ἃ ροιηϊηϑίαβ, οἱ εχ ἤπθ ρϑυοαάϊ ἀοϊθηαδ5 
ρυΐαί, 

Ῥ, 218. 1. 11. “Μεγ οι Ἰορὶς παρεκάλεσεν 
ἀνείς. 

1014..1. 13, Τάδχῃ Ἰθρὶέ εἶναι καὶ ὃ μὲν, ὅχο. 
Ῥ, 219. 1. 3, Ῥ΄ο ὅτως, ἴογβαη Ἰορϑηᾶαμι 

ἅΤοςς 

Ῥ, 221.1,10. Οαὐγὶοϊζι58 Δα!οχ ἀληθευο» 
μένοις. 

1014. 1.16. Τάρτῃ οἱ μάγοι. 
Ῥ, 222.1]. 11. [Ιάροηῃ ὃ ἀεὶ μάλιςα. 
Ῥ. 225.1. ἢ. Ἐ)υράοιῃ ἰρυὶ οαὰ Μϑίο 

Βοά!. οσοπβθοηίἑπιης . 
Ῥ, 231.1. 4. Ἐϊυδάσιῃ ΠΡΥὶ εἴ γε μὴ, ὅτο.. 
Τριά, 1, 12, Τάριι δάΐον! Ὑρκανίοις. 
Ῥ, 233,1, 2. (απιογαγῖι,8, ἰαϑία ϑέορἠαηο, 

ἴῃ 50 ἰαρὶε δχθῃρ]αγὶ συγγεγένηται. Αἱ 
ϑορλαηιιβ, 8ῖ Ὁ ἐγγίνεται ἀϊδοοάοηδιπι 5ἰΐ, 
ΒΟΉ τηϊπὺ ΠΡ ΒΟΥ ἐγγεγένηται Ἰοροχὶί, ααὰπὶ 
συγγεγένηται. 

Ῥ, 240, }. 3, Μιυνγείυ5 Ἰερὶξ συσσίτων. 
Ρ, 248,1, 18, Τάφιη Ἰορὶξ ὅπως ἂν αὐτὸς λέγη, 

συνῆτε. 

Ῥ, 251,1. 4, Ο΄αὐγὶοϊίι5 αὐΐογτέ ὡς ἤκυσεν 
5ῖη6 δέ, 

Τυϊὰ, 1, 8, Τάοπι ἦλθε: 6}, 866. Κύρν, 

Τριἃ, 1. 10. οΜινοίι5 ἀοῖοί ὃ εὐνῆχος, ἀξ 

τηϊηϊ πὸ ΠΟΟΟβϑδ ΠΏ, 
Ῥ, 954,1, 14, Ο'αυγιοἶζι5 οὐἰδηὶ δα Ὀγ δο» 

κυμᾶν, 



Π. ; ΑΝ 

Ῥ, 280. 1. υἱὲ. 1ἀφηὶ ἐπὶ ξούτοις Σάκαι ἄγετε. 
Ρ. 203.1. 10. Ἐϊυδάθιι Θχθιρὶ, σοηϑαηίὶ- 

τέ οὐπὶ ΜΙϑιο ΒΟα]. 
Ρ, 267.}, 9, Ιη οὐ υάξδιπη ΘΧΘΙρ], γορουῖ- 

μιν κοινωνόμενος. 
Ῥ, 209. 1. 14. Μυοένι8 γαἱξ ἐπήνυν, ργῸ 

. ἐποίων. 
Ρ. 271.}. 8, αὐγὶοϊλιι8 εἴδατα δαίοχί ἢ οἱ 

νῦν, ὅτε. 
Ρ, 275,1. 15. «ιν εὐϊι8 Ἰεσὶϊ ἀνελθεῖν. 
Ρ, 253.1. 58. (αδγϊοϊζιι8 δαίοτί σὲ οὔ ἤδειν. 
Ρ, 284. 1. 8. 1ῃ ΕἴοΥ. δἀϊί. 4 1}|5686 ἃ 

Ῥοβίθγϊουιθαβ ἰθριξαν συγκυρῦντα, ΠΟ συγκα- 
τασπασθέντα, αἰ ἴῃ «ἤϊά. ἴῃ ναί. Ἔχϑυαρὶ. δ 
Ῥείαγ. 

Ρ. 286. [πῃ μποἰϊβ, ροβί δχϑιηρίυμα ὃχ 
«ἡγϊδιοίεῖς αἀϊαίαπ), δος δᾶᾶάθ: Θυΐη οἱ 
ἹΝοβίθυ. δἰ μα ργογθὰβ ταοᾶο Ἰοασαίξαν ἀναύ, 
β΄. Ρ. 1660. οαϊξ. έερὶ,. ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ 
παρέχοντες ὑμᾶς αὑτὸς εὖ ποιεῖν, ἱ. 6. χιὶ διιρ6- 
γὶογίδιιβ ἐεηηρογῖδθιυι8 ἐρδῖϊι5 Ῥοιιοῇοῖα ποτ, [μ8- 
'δθηνι5 ἀϑϑογ οἰ. 

Ῥ, 288,1. 14, 1ὅ. Οαηιεγαγῖιι5, ἰδδίθ 5ὲ6- 
»Ῥῆαπο, παρεσόμεθα Ἰορὶϊ, φαοὰ οὶ βυλευσώμε 
θα οσομνρηϊί. ἐδὲά. ΜΆ. Βοα!: πάντες Ποη δηΐς 
οἱ ἐπικαίριοι, 5688 ροϑί βϑολευσώμεθα ὨδὈΘηΐ. 

Ρ, 289. 1]. 18, Τιορτίαχ δἰΐδῃι δήλες εἶναι οἷς 
ἂν, ὅτε. ϑ'6α Ἰοπρὸ ροίογθμι αἰίθγαμι βουὶρ- 
ἴυγαηι δχιϑἐϊηγαί ϑέερίναγυιι5, υἱἱ δὶξ δοοιβαίὶ- 
γὰβ δυϑοϊαΐαϑ, τοσο Αἰΐοο, ὑτῸ σϑηϊίνο. 

Ῥ, 298,1]. 1. Οαδγοιϊζι5 οἰΐατηῃ 8ἀ γί ἑαυτῶ. 
Ῥ, 8300.]1. 4. Ιάδι δυπμάθιῃ βεῦναῖ γοσι ἢ) 

ἰβίδγαμη ογάϊμθῃ, οἵ καὶ ροδί χοῶνται ἀεἸοί. 
Ρ, 802. ἴῃ ποίί5 90]. 2, ροϑβί εἴθε, τυξέγιαηι, 

δάάο, Τὸ εἰ ἀντὶ τῷ εἴθε, καὶ ἐν τῷ πεζῷ λύγῳ 
ἐν χρήσει ἐςτιν. «Μοβοϊιοριιζιδ. ὁ 

Ρ, 804, }. 85. Οοπιηοαὸ ραγορίοβθὼβ 
ποία ἀπ, χάϊοο ϑέορμαηο, αρΐθ ροβίουίιβ, 
εἴην 8ἰίογα ροβί οἴκοι ροπουθίαγ. 
ἘΟΡ, 8θ5,1. 10. Νοα Ρεγ ἱπιργπα θη ϑιη ἐδέ- 
τὴν Ὠΐς οὕτὴ Βιπηρ! οἱ ε ροβιίαπι Γαϊΐ, 56 εχ 
αἰΐᾳαοέ νοίογαμι οοἀϊσυϊη ἀποίογιίαΐα : οἀτα 
ἰδτηθη Δἰϊοαυϊ 5 οὶ βο]οὶ εἶδον, εἶδες, ἕξ ο, 
οὐχ εἰ ἰῃ ργοδᾶ. δϑέερίιαλιι8. 

Ρ. 313.1. 56. Τιοοὶ ἀκοντίδια ἴῃ 8500 νοΐ. 
ἜΧΘΏΡΙ. δηηοίαίΐ (ὐαηιεγαγῖιι5, ἰαμαύϑτα σ0ῃ- 
ἐοιιρἐϊὰ Ἰοααθηΐα ἀθ Βοβίϊαμιν ἐο} 5 ΟὙτο. 
ἴάοηι. ᾿ 

Ρ. 317.1, 10. Νοι σοπιροβίξζαηπι χειρομυ- 
λας, 568 5 6Χ μύλας, Ο᾽αηιογαγῖιιδ ἴῃ 50 
γοῖ. Π|Όγὸ Θχϑβίαγο αἱ. 

Ρ. 319.1. 19. ΤΠ ρδὶι5, αα δεηθῶ 6ρ. 39. 
'Χεοπορμοπίέμπῃηι γνωςῆρα οὐπὶ ΓιαἰἱοΥ μα η10- 
ἔογδ οοιαρομὶξ : οὐχησια Δα μὲ θοΥὶ βοίοσα αἷΐ, 
τιδὲ ἀδ 5ξαίι, αὐ φιαϊλἑαἑε οιιδρίαηι εἰϑδὲξα- 
ἔων. ΟἸανβ. (7. Ῥοϊιιιοὶδ οἀϊτον 1}165. γνωςἣ- 
ρας ἀἰοὶοβ οχἰβιεϊπλαΐ, αἱ γ68, ἀθ αυΐϊθ5 ἃσο- 
Ὀδΐαν, σορσμοβοθῦδπέ; υἱ ἀδ νοτγιἰαΐς, δὶ ᾳυὶβ 
δ !ογθῖ, ἐθβεϊμηοηΐαπαι ἀΐοοτε ροββοηί: ὰπ- 
δαυρίυν δαθα μος ἰο00 ἐγγυηταῖς, αἱ υἱνίααα 
δἀθὸ τοὶ σοπῆγηιϑηἀε 5ἰηΐ δά ἰ δι 1. Ἡδης 
οἰογρτοιδεϊομθια πο ρτοθο. 

Ῥ, 8260.1. 3. οΜηρεῖνις, ῬΥῸ εἰ οἱ, Ἰορὶξ μὴ οἱ 

Ρ, 328,1. 6. (ὑὐπηιεναγῖι δχ γαῖ, σο εὐγο 
Δαίεγε προςάταις, ᾿γῸ πρωτοςάταις : 5684 δος 
τοιποπάσμι γοοίὰ μαίας ϑέθρ). ΡΥ σου 1 
οἀπι ρᾶγνο ἰηΐογνα! ]ο ΡΥ Οοββουϊξ, δοσὰδ, 
πρωτοςάτας. 

Ρ, 34θ6.1. 8, Οαπιεγαγῖνι5 Ἰορὶς ἵπποις καὶ 
τροχοῖς. 

Ρ' 347.1. 16. 1 ον. Ἰορίταν ϑᾶττον ἔχοι 
ἢ τὸς, ὅτ 6. υδὶ ΡΘΓρθΡΆ μα ἔχοι ἢ ῬΥῸ σχοίη 
Ροπβίζαμη 6δϑί. Αἱ νογὸ “] 5 γοοϊὸ αυϊάδτη 
ἔχοι ἴῃ σχοίη ταυξαν]ξ, 5οα τηα]ὸ ραγεϊσυϊατι 
ἢ γοϊπυϊ!. 

Ῥ, 348, 1. 3. Πιοησίητι5 Η186}}1 περὶ ὕτθους 
ᾧ 25, θο Βαρθεῖ : Ὅταν γεμὴν τὰ παρεληλυ- 
θότα τοῖς χρύνοις εἰσάγης ὡς γινόμενα καὶ πα- 
ρόντα, οὗ διήγησιν ἔτι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἐναγώνον 
πρᾶγμα ποιήσεις : ἀο:ηἀὲ ἴῃ ΘΧΘΙΩΡΙ απ δά 5α- 
ταϊξ Ιοσαπι πη Χοηορμομπέόαπι, απσσῦπι 
οοηΐον αὐ ρα Μήγρὶ. οχβίδηϊ ποῖ. 
πρ. ΧΎῪ, 657. ; 

[014..1. 15. Εαὐγὶοϊδιι5 αἀ ζεῖ τινὰ, καὶ, ὅκα. 
Ρ. 352. 1. 14, ὙΙάθο βαμὰ ἴῃ ὕη0 δίατο 

ἉΒοτο Τὐμμομαϊεϊ8 ν Οσδ πὶ ὅπλα Θἐϊαπιὶ 
Ὁ οἷ. Ῥογίο ἐχρομῖ, βέαϊϊο, ἔῃ χαὰ τα ξαπὶ 
τηϑηὰ8 ρογποοίαθαῖ: οἵ ἰπ. Ὑ᾽ δυβίοῃβ, ἰοοιιδ, 
ΟῚ Δυτϑίὶ οχου θα 5 ἄρον βο]εθδηΐ. Θαδγα 
ΤΆΣ αὶ δηιρΙοοίοη δα νἱφείας ἃ ΟΠ γεῖο 
δα]αΐα ᾿πίογργαδίαιϊο, πἰβὶ 415 γοσοτὰ ἐβίδπι. 
ΠΟΥ ἀρυὰ Τῆιουλάρηι γτοαἀθηἄδη ἠαΐὶ- 
σΔνΟΥΪ. 

Ῥ, 3856. 1. 16. Ἡω"είε8 ἸορῚξ ἐδολόμην γ᾽ ἂν 
ἕο. 

Ρ, 300. 1. 13. Ιάδηι δχ γϑέθυϊθιβ ἢ σῖ5 δὰ- 
ογί καὶ ἅμα πρόθατα : οὕτα ααΐθυ5 σοηγθηϊί 
ΜΒ. Βοάβὶϊ. : 

1014... 14, ϑοχιρίαμη 6556 πυνθάνωνται 
ἴῃ 500 Θχθῃρὶ. ἀἰοἰξ (ὐαηιογαγῖι5: αποά οἰϊ- 
8} Σίϊμ6γ6 οἵ ἰηογργδίαυὶ τϑὶ αἱ. 

Ρ, 3602... 11. Τάθῃι οχ {10 Ἔχθπιρὶανὶ δά- 
ὁιοῖξ πρὸς ἐμὲ ροδέ δήλωσον: ἐς ηπᾶ δἀ]εοίϊ- 
ΟἿΘ δἱ βοὴ ᾿ϊθεηΐεν δά βθηξου, ἑὰτα αὐδὰ 
πθορββδῦία Ὡ0Ὲ 5ἰξ, ἕὰηι δέϊαυα ᾳφυδὰ Χεπο- 
ΡῬΒομπίθιι ροϊϊὰ5 ἀἰοίαχαπι ζαϊββθ ραΐθιη δηλω- 
σόν μοι, Υ6] δήλωσον ἐμοι : ὮθΟ ργεοϑογεϊῃι ’ο6Ο, 

δα νἰϊδηάδπι ρΓα ΡΟΒΙΠἸΟῺΪΒ πρὸς ΓΟρ οἰ ἸἸοπ μὰ 
δίορπαιιδ. 

Ρ, 3609, 1. 4. Τιορίταν οἰίδμι ἵετο, δὲ φαιϊάοαι 
αὐδορίϊοπία ΟαἸπενλαγὶὲ ααόαια ἰθγο, οἱ ἱρ58 
ἰαδίαίυν ϑορἤαηιιδ, ἶ 

Ρ, 369.1. 10, ἰαὐγιεϊδὲ Ἔχριρὶ. ἀδηΐ πε- 
ριέςησε μὲν πρῶτον, ὅζο. 

Ρ. 579.1. 8, ᾿Ακρυθίνια δεἰθείατη εχ ῥγα- 
ἀκ οὐπῖο ραγίοτη βόπᾶσο ἀοοεὶ Αὐοίουν 
Είγιο]. Μ. οἀπι ἀκροθίνιον Ἔχροηΐξ ἄκρυν. 
τουτέςιν, ἄριςοι ϑινος, ἤγουν σωρῷ. ἘΠῚ ῬΆ551Π|, 
δρυά βογὶρίογοβ ασῷοοβ, δᾶπι οὐίὶμδέ δίρηὶ- 
δοβρίϊοποῃ. ὙΥἱάα, δὲ 08, ν ποίανὶ (ΟἹ, 
Οἰεγῖοιιβ ἴῃ 86εοί. 1, (00. 86 Ὀἰδββοχί. ἀθ 
Ἰεοϊηιῖϑ. 

Ρ. 391.1. 4. Θαννϑῥεϊϊὲ Ἔχοπιρίατ. ἄδης 
ἀμελεῖν. 

Ρ, 401.1. 160. Ἡπεγεῖιθ δχ νοΐ. Πἰθγῖσ αΐοτε 
" Δ" Σ 

πρῶτον μέν ὅν, 

ὡὩὩ  ο  μ  δδ  ϑϑδ  πὰῶν.. 

"Ὡς ἃ 



᾿ ΗῚ - Υ ᾿ ν᾿ Υ ε ἥ Ἀ ἕ 

Υ πὰ 

ε 449] 
ν 

Ρ, 409,1. 53. Ἐχ Οὐπεγανῖδ ἰἰῦγὸ ἀδ- 
Ρτχοιαρία ζαϊξ πδοο βου ρίαγα ; καὶ μεμελέτηκε 
σεμνῶς προ 

Ῥ. 427.1.1. Τϊαάομιω ἰάθτη οὐπὶ οἱάαγὶ 
ζαϊδβα οδηϑδϑὲ υἱγ, ἀοοίϊ85. Ηϑάι. Βδίϑηδιι, 
ἰη Πέϑϑεγέ, ἀε Ῥεῖ. 1ἥηρ. Ῥεγβ8. ας δυίοθια 
τεἀϊπηϊουϊαπι ογαὶ, γ6] ἴδοἷα, σὰς οδραΐ οἰη- 
δεθαί, εἰ δίαυδπάο ἱρδ5ὶ (ἰαγα βυρετδάαεθα- 
αν. Υοχ οχ Ομαϊἀαἰοᾶ δ 12} απ οἵη ρυυἰιηη, 
γεαϊηνοιζιηη, διαδημα ποίαί, ἀογὶναία νἱά6- 
ἴαγ : οἵ ῃἰπο δβί, φυοά ποῃ Κίδαρις Ξοϊὰπι 564 
εἰ κίταρις εἰ κίθαφις ΞοΥγ θαίαγ. Ῥογτγὸ )ία- 
(ἰεπιαϊί5 ἸοΙΤηΪπ6 δυοίογεβ ασοοβ Οἰάαγῖη, 
ἀεβίρηδ5βθ, εχ ωγγίαηιο οατπὰ Πίοάογο δϊο. 
ςοἸ]αίο οομβίϑί : οὗτα αυδηι 116 1ἰ. ἐν, ο. 7. 
Κίδαριν Περσικὴν γοοϑί, μϊς Περσικὸν διάδημα 
ἀϊοϊί, 110. χυὶ, ρ. 5649. Οὐάαγὶδ αυἱάδπι εἰ 
Τίαγα νοοϑθυϊα ργομϊδουὸ ὑϑαγρᾶτὶ βοϊθηΐ, 
υἱὲ ἐχ ῬΟΊΪπ66, }. Υἱῖ, 566. 58. οἱ Ηοουοἰιο, 
πασοέ. Αὐ 116 πο ἐὰπη βιϑαι5 ῥ οὶ δϑβί, 
φαδτῃ. ογηδιηθηΐσηι ρΙΪδὶ δουνηΐηδίὶ, 408}}5 
τἴατα ογαΐὶ. [πὸ νεγὸ ἔΌσβδῃ Ρ1]6ὺ5 'ρ86 Οὐ- 
ἀαγὶ5 Δ ρε}1 015 6βί, αὐὸὰ τηαχίγαϑτη ὈΪ6ο- 

γαπιὶ ρϑυΐομῃ ἰὰ ογημϑηγθηΐλ σ᾿ ΘηῈ5 ΟΟομρδΙεΐ, 
Προϊὰ Πιαιοΐαλνιιδ οἰΐϑιι ἰῃ Κ οὐδ, Ρ. 880, εἰ 
ἰῃ Ῥίδβοαίογε, Ρ. 218, ἐΐαγαηῃ ἃ, ἀἰασονγπαὶο ἃ ϊ5- 
{ππραϊΐ, 

Ρ, 448.1]1. 14, ααὐγὶοϊϊὰ ΘΧΘΙΆΡ] αν. ὡσαύτως. 
δὲ ὅτως. “1 

Ρ, 449.1. 56. δίέερίναγιι5. Ὡοὴ ἱπάϊρηδῃι 
σοηῃδβιἀθχϑίίοηθ γραφὴν {Π|δπὶ οδηϑοῖ, αυδῖα 
Οαπιογανῖν5 6Χ 110 58}0 Θχθιιρ]αυὶ ἀθρυοιρο 
ἴϑιη δάΐογί, πϑῖηρα φύλων, 5010 δοσδηία ἃ 
ποϑίγἃ ἀἰεγθηΐθπι. 
ΟΡ, 450. 1. 5. Οἰαδνεϊϊε ἜκοΙλ]αν. ὕτω καὶ, 
οἸηΐδβἃ ραν] δὲ, ᾿ 

Ρ, 4θ5. 1. 7. δέἐερίναριιδ Ἰορῖς ᾿Εγὼ ὅν 
φιλῶ μὲν, δτο. ϑεἃ ΜΒ. Βοάϊ. εἱ 411 τὶ 
γυϊρσαΐθῃι τοοϊὸ ργϑίϑηϊς. “ 

Ρ. 466. ]. 12. Ῥοβί πιςὸς ϑίοδωιι5 παρεὲ 
ἀσφαλεςάτους : ἀιϑτηῃ 50 ΥΙρί θα 6Χ 115, α1185 
Ρχϑοδάυμπέ, 6558 ἴδοΐϑιη, ἤθῺ δυΐθπη Χϑηο- 
Ρμοπίόϑῃηι 6556 γθοϊὰ οϑπϑοὶ ϑίθρημαηλιϑ: οὗϊη, 
ϑοαυδίυν οἰΐδτη ἀλλὰ τὸς πιςὸς ΔΌβαυς {|ἃ 
Δα] Θοίῖοη6.. 



89 «ἣν. 

ἌΤΙ Χγ ΟΣ ἢ 

ΩΝ, 
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ΑΝ ΒΝ, 

᾿ ὟΣ ΩΝ 
ΚΥ υ -. 

ΠΣ δ νὰ πῶ 

δὴ ἴτν . κὴ 



τδρθηάττ ΘΟΥ̓ΡυΣ 
ξιδει. σοιῃραγαΐδ, 

ΚΟΝΤΙΟΝ. Ηος θη. Βᾶδίε τηϊηϊ- 
πλαηι ὈΓΘΥ ΒΒ πη] 6 {πϊϊ. Ποϑμοίιῖιιδ ; 
᾿Ακόντιον, δοράτιον, μικρὰ λόγχη. 

᾿Ασπὶς, Οἴψρειι5, νἱταῖ 4.» 8]}αυϑπάο οοη- 
ΐ τ απᾶρ ἀἰοίξων 8 
εχ οοτῖο βθρὸ 
σοηῆεραί, Υἱᾶα «ἤγοῆε 6. 4. 

Ῥέῤῥον δαϊ γέῤῥα, βσδδιρηι δαί υ8 απ), 
ὙΒοτη τη ΓΘίΈΤα ἐβὲ οὔϑίηθ Ῥϑυ- 
βἰοᾶ. ἮΝ 

Δόρυ, Γαποοα, ου͵ὰ8 Πα 50}}6 Πρηθυμι ογαΐ, 
86 (οι ρουθυ5 Ηδγοϊοὶβ νυϊσὺ ἔγαχίπθαμη. 
Ουϑρί5, γα οὶβ αἰχμὴ, 6Χ τηθίϑ!]0 δ] απο 
ἢερδί. γοίνεοῖ. αταο. ἰοϊα. 

Θώραξ, ἀυαῦθυ5 οοπδίας ρϑυί 5, αυδλγαγα 
πὴ8 ἰογρατη, ΔΙ ἴο γα ρϑοίαϑ (οσοθδί. «ἤγοΠοοὶ. 
τας. Ἰτροϊά. 

Θυρεὸς, ΟὈΪΟησι5. ογϑί, οἵ ἰπγΌυβπι δυὸ 
νογρθθαΐ: νἱάθίαν ἸΙάθ πὶ 6858 86 ἀσπὶς κοίλη 

᾿ ἑτερομήκης, Οὐ͵ὰ5 τηδτρϊηϊ ὦ]. οὶ. 1. 1, 565Ἴ). 
134, Υιάς Ϊεοη. ὁ. Υ7 ρϑι. 3, εἱ ο. νὶ, 
ρᾶγ. 25. 

Κοπὶς, Βοίογεραις Εηδοι Βαϊσαΐιηι Ἐ ο- 
ΤΩΘΠΟΥΆΓΗ. 

“Μάχαιρα, ΟἸαῤῖιυη, ΟὨΠΌΠΩΔΠ), τὐθῥιὰο 
οὐἱἐγῖ τη] ΟΥἿ5 σπου, ἥπο σφ ϑἶπη, ΠΟῺ ριπο- 
{ἴτη, θυ αηΐ, ϑἰσηϊῆοαί, Ποϑηοίἶιδ, Μ6- 
χαιρα, ξίφος καὶ παραζώνη, καὶ οἷς ἀποκείρεται 
τὰ πρόθατα, καὶ ζῶα ἑρπετὰ πολύποδα. 1,658 
Ἦρονη. 1]. γ΄. ν. 271, οἱ 566. ΌΪ ΡΥῸ οὐ 
Πια]ΟΥ6 ϑατηϊίαγ, οἱ ρου ἰὰ5 ἃ ξίψῳ ἀἰδίϊη- 
καϊίαγ, 

Ξίφος, εγι818, αυΐ δη(χυϊςὰθ 40 Ὠυϊηθγο 
Ρθηάοραΐ. ὕπάο Ποηιογιι8, 1]. β΄. ν. 45. 

᾿Αμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον. 
«ἤγοαοὶ. αταο. ᾿οϊά. 

Παλτὸν, ϑ'ινἱα8, Παλτὰ, τὰ δόρατα, Η651- 
οἰδῖιι5 «ἀνάρτία, λόγχαι. 

Σαγαρις αὖ Ἡεϑηοίνο ΘΧροιϊίας πελέκιον 
χες ΑππδζΖοηῦση, ἰθϑίο Χϑηορἢ,. ἀναή, 
1, ὧν, Ρ. 194, σεβίατηθῃ εγαί. 

Σφενδόνη, ἤίπάα, Ὁ ἴποο} 15 (πὲ αυϊάδπι 
γοϊαη!) ἰπϑαϊατατη Βαϊοαγίατα ἰμνοπία, Ψ}- 
ζ3ΆΓ65 Ἰονίζόγαυο ἀυπιαίὶ τη 68. Ποο ἀγιηυ- 
τῦτη ΦΌΠΟΤΕΟ υἱὲ 50 οαπέ, Υἱᾶδ ποίαία 110. 
Υἱΐ, ρ. 3608, 

Π. γωΐ ἰᾳ ΜΙΠΙαπι μουιΐηαν 
᾿Ακροθολιςαὶ, ἥαί δὰ πὰ πὰ9 πδπἃ Ὑσῃίο- 

᾿ Φ 

ᾧ : ἔρθυτα 

δγὰπα τ ββι!θυι5 πὐιας, Θῃνίηυϑ γοίο- 
Εἰ. «ς. ἃ. «ΠγγΊ. Ρ. ἐπ 

ναι, Υ͂ 

Ἱπποτοξόται, φ. Οιυνῖο, 1. γν, ,. 4. βυξ 
ϑαρ αν ὶδ οαιιλξε5. Ἰρβαπὶ τς ατο- 

111). ας 
6 10. Εΐ 

αὐτὰ δἀῃϊθεῖ Οὐδβαν, ἀ6 Β, α 
Βου εἱ Ηἰηΐαθ, ἀε Β. Αἴ 

ἰάθιι Ὠοσαθῇ 5815} 
χαλ έθα: νἱΖ. 66: 

ἐεδαγιίιν. 21}. α. 11, Αὐτί, ῥ. 15. 
Ξυςοφόροι (4 οἴ δορατοφύροι, οἱ καυτοβόροι 

ππῃοαραπίαν) ογϑηΐ, αὶ 6Χ Θαυ15 Βαβι 15 8 
ἿΝΜ ηἰΐνα οὐπὰ Ποβίϊθα5 σογηϊπὰβ ρυρῃᾶ- 

. «ἤγγῇ. ν. 15, διά. «ΕἸΣ. οαρ. Ὡ. ]ιρι- 
0. ΠΝ 

“Οπλίται, ΒΥ αὐΐβ ΟΥ̓ ἑΏγ 00 τα Πϊ65 ; ἰμογὰ- 
οἰθ5, οἶγρϑὶβ βῖίνθ 86 5 Ρταϊοηρίδ, ἴδηι 
516 115 οἵ ᾿ιϑ 5.15 1} ἀοί!. ΔΘυΐώαϑ, «ἤγγὶ. ᾿. 
10. υξιδ, ς. 

Πελτας αὶ, τηδαϊαχμῃη ἰογὸ Ἰοσατ 1ΛΙΘΟΣ τὸς 
ψιλὸς οἴ τὸς ὁπλίτας (αποὈϑηξ: αὐἱρρθ ηπο- 
γα ὐηδίασα, οξείϊανιο, α. ἰἰ, οἱ «ἤγγίαλιο, 
Ῥ. 12, ἀποίουιθεδ, βαρυτέρα μὲν ἐςὶ τῶν ψιλῶν, 
κυφοτέρα δὲ τῶν ὁπλιτῶν. Α τιϊπογῖθὰ5 δυΐθηι 
οἰγρεοῖβ, αὶ πέλται γοσϑηΐαῦ, ΠΟΙΏΘῺ Ὠγαυΐιι- 
δἰϊ βυμί, ΤΙέλτη, δυΐοην, ἠαχία. διυξάαηι οἱ 
᾿Αποίογθπι ᾿μ 1018 νοσυπη τα} γα), μικρά 
τις ἐςὶν ἀσπιδίσκη, καὶ κουφή. 

Ψιλοὶ, ἰουὶβ αὐηνοξιγ το ἢ 65, αυ] (Πογάοε, 
ΟἾγρθο, οοΥοῖ5, ρϑϊθᾶσυθ ἀδβίϊζας. μπρηὰ- 
Ὀδηΐ, βαρ 1{{15, Βρ᾽ }15, ἰαρ  ἀῖθι5 Γαῃαΐβῃμο, 
[ιοβίθιη οιηϊηὰβ ἰασοββθηΐθθ, δα σϑῖν νογὸ 
σομιϊηὰϑ σου ἀδτῃ πιϊηἰπιὸ ἀρ. «7. 
11, «ΕΠ|. ο. 11. 

ΤΠῚ, γανῖ αἀἰνίβιομοβ ἂὸ εἰἸβροβιιο- 
π65 Εὐχογοϊ ἣ5, ὩΘΟηΟῺ οἰϊδλ ἢ0- 
τηΐϊηὰ Ῥυίδοίογαμι δὲ τη ηΐὰ. 

Στρατιὰ ἀἰϊσοθαίαν ἰοία5. Θχογοϊίαϑ, ρα αἰ 5 
οαπ όσαιο σοι] οί 68. 

Μέτωπον, βἶνα πρῶτος ζυγὺς, [)' 0718. 
ἸΠρωτοςάτης, 5|Υ6 ἡγεμὼν νοσαίι, ΠῸΪ ργὶ- 

πλδπ ἴῃ γοπίο σαίουίδαιθ ἀθίμσθρδ ἴ [0 615, 
5ἰδ!Ποποπι οὈζηαΐξ, ὡὔξ ϊ, ο. νὶ, «ἽγΥ1, ν. 21, 

᾿Ἐπιςάτης, ααἱ ροσέ ΠΠαπὰ βίαι ἸΟΟ 
πδοίᾳ5 656: ἀὐρὸ υἱὐ αι Ποῖ οὐ α}8. γουβα8, 
τῇ λόχη τίκος, ΟΧ γγοίοοίαί 8 οἱ ομρ βία! 8 ΔἸτΟΥ- 
πὸ οΟἰ]οσαὐὲσ σοι ροσ 9 51, «ΑὙὙ. θ. 21. 
ἢ}. 6, ΥἹ 

Παραςήτης, αὐἱ ἴα ἦυσο Ὁ}} αὐγαησιζον : τς 
οὐτὰ θυ ηιι5 [οοιιαι γι8. Τιοοναψυ 500 ὑιμ10 ἃ 
ἴα ΟΥῸ ΠΣ ιἰ δι ἀἔ({ "4 Ὁ ὌΝ μ᾿, ͵ "») 8 αὐ(Β 



θὰ Ὁ δὰ | 

βεοιηᾶο, δίαιδ δῖ. ἀθίποθρϑ. Ἑ. Ρ. 23. 
«ἘΠ. ο. νὶ. ΑὉ Ογϑὶοῖο ἀϊουπίον παραςάται, 
401 γϑοίὰ ᾿ἰπθᾶ ἃ υπὰ «]ὰ δα ΔἸίογδηι 6χ- 
ἰθηαυπίαγ. 

Οὐρὰ, βῖνα ἔσχατος ζυγὸς, ροβίχοτηδ δοῖθ5. 
Οὐραγὺὸς, 5ῖνε ὀπισθοφύλαξ, οἦ 5 ἀκ ; ου͵ὰ5 

οὐδέ ρθη σΟσθΓα, οἵ ουγγ6 πὸ Ε}}5 τα }}}- 
(ὰ} δχ ογαϊπὶ θα οδάἀοτοί, αὺυΐ δὰ Ὠοβϑίθϑ 
ἰγϑηϑίαρογαί. 

Πεμπάς ἀρίηδη ααΐηααδ τὶ απ οΥδί. 
Πεμπάδαρχος, 605 ἀυχ. 
Δεκὰς, ἀρτάθη ἄδοθι τη] Ἰα τ. 
Δεκάδαρχος, 6᾽}5 ΟἿΧ: 6 5]6 ἀ6 οφίοσὶ5 

ἰδ ουἶβ Ὁγα!ηἷβ ἀποῖθιιβ, αἱ 80 ἀρπιΐπα 
δῖν 6 ὨΠΙΘΙῸ τη ΠἸξαμα, ααἰδὰ5 αυϊδαᾷαα ργθο- 
χαΐ, ποιηΐπϑ νυϊσὸ 5ογε θα ηΐαγ. 

Λόχος, οοἴο, δἰϊαυαπάο ἄδοσπι, ἰπίογάυτῃ 
ἀαοάθδοϊῃ), ποππυπησδη οἰΐδιη βαχἀθοϊγα 
χα ἶθὰ5 οοπβίαθαι. Τὰ ἐεγὰ οὐ. ἃ. ἧν, 
οἱ ωγγὶ. ν. 18, απογύτῃ αἴογααο ἴῃ υἰξίτηο 
ποαυϊδβοὶϊ υτηεχσο. Αἴ λυχίὰ ΧΘΠΟΡΕΟὨΐθηι 
ἔρβαχω, 110. νἱ, Ρ. 320, λόχος ἣν ἕκαςος εἴκοσι- 
τέσσαρες. ἰῃίετάστα ἀϊοϊςον ςέχος. 

Δοχαγὺὸς, ε}ι5 ἄυχ. 
τάξις, ρα ἤσπο Νοκέγαμα ντοβ οθπξαχα 

σοι] θοίοθαΐαγ ; αρρΡ6 λόχοις ααδίποῦ 60Π- 
βίαθαϊ ; λόχῳ νεγὸ ππϊουίαπα ἸΝοβίου υἱρίηξιὶ 
αυδίαογ τα "68, ἄπος ἰπΐθυ 605 πο ὨσΠιθ6- 
γαΐο, {γἰϑαϊξ : ργοϊηάθ, δὶ βααη) οσαΐχιθ λόχῳ 
ἀποοῖὰ δαϊαηχουῖβ, αυϑίπθον λόχοι οδηΐαπ 
Ὑ]ΓΟΥΌΤΩ ὨΌΠΊΘΥ αν, βῖνα τάξιν, ΟΠ οΙΘηΐ. 

Ταξίαρχος, 6)ὰ5 ργφίοεοίαβ. 
Κύήρυξ, 4: ἱτηρογαΐον 5 πιαμααΐα νοσ8 

εἰτὰ ργοίογοθαΐ. 
Σύνταγμα, 4185 τάξεις, 5ἶνθ ΟΟ τη 65, 

οοΙμρ] οοθδέιν", οἤξηίταπ. αυϊάοῃι, ο. ἰχ, μυϊς 
Ὡρτα ΩΣ ἀποοπίοβ ααϊπαυδρίηΐα 56 Χ ΠΝ 65 
{θξ ; αὔΐρρα 4] τάξιν ἀρτηθ ΥἹΓΟΥΌΙῚ 
ΟΧΧΥ͂ΠΙ 6556 5ἴδίυϊξ, 

Χιλιαρχία, ταῦ! !6 νἹΓΟΥΌΤ ΟΠ : 560 .Ὲ}- 
ἀὰτῃ οἠπ ϊαγιίηι, ο. ἰχ. ΙΧ ΧΊΥ. 

Χιλίαρχος, 6}05 ργοϊεοεία5. 
Μυριαρχία ἀθοοιῖπ χιλιαρχίαις οοῃδίαϊ, 

Μιυρίαρχος, 6).5 ργρίδοίαβ. 
φάλαγξ, 5απλϊίυγ δ᾽] ]Πυδηο ΡῬγῸ Ὡρτηΐηθ 

εἰσίηίι οοἵο τ σλ Αἰ ὰ5 νογὸ, οοἴο Ὠ}}}- 
ἴϊαπι; 564 ρεγίδοϊα φάλαγξ δοχάθοῖμι τ ἢ] ατὴ 
τυδοοῃίογιμ οοἰορηΐα ααδίαο νυ" νἱ του τη πὺ- 
τπόγαηι δἀθαυδθαῖ, ὙΑΥὶὶ 8}1Π| Ὠσπηθσὶ ἤῸΟ 
ομιΐηθ εἴἴδυαπίαν, απὸ πη γαυὺὺ ὈΒαΓρἃ- 
τ Ῥκὸ ἰοΐο ρμϑαϊαία, οἱ φσϑπογαξπι ΡΓῸ 
ααονῖσ. τα τατῃ ἀρηλῖπθ. οἡγοϊμκδοὶ. ατωο. 
ἰ, ἀἰὶ»α. 6: ᾿ 

Μῆκος φάλαγγος, ἀδποίδς Ἰοῃα τ] 6 ΠῚ, 
δὰ ῬΥϊασμν ΒΔ ΔΗ 5. οὐάδιθπι, αυἱ ἃὉ 
τ ηἶπ5 αἰ Θχιγοιηἰταῖο δ οχίγθιηδιῃ ἰζθυδλιη 
σονγίρ αν, «ἤίαη. ὁ. νἱὶ, «ἡγγὶ, ᾿. 22. 

Βάθυς φάλαγγος, 6705 οδὲ ἰαιτὰο, 4υδ ἃ 
ἔοπίθ δα οχίγθιπδμ δοῖθπι ρου σἰτατ, «{Π Π, 
ἰθ1ἃ. «ἤγγῖ. ν. 24. 

Ζυγοὶ φάλαγγος, ἀἰσερδηΐαν οὐ π6 5. ὧν 
Ἰρῃριτυδίπθηυ αἰ Βθϑ τ. 

Στίχοι, Ὑδβυ5, ἥπογαζα ἀδϑαμιρία 65 ἃ 
ἰδ ταδί στηθηβιγᾶ. 

Ζυγεῖν ἀϊσπηίαγ, αυἱ χεοίο ογαϊΐπα ἰπῃ Ἰου- 
δἰζαἀϊηθιι ἀἰβροϑιςὶ δὲ ἱπίθγ 56 οοῃϊαποίὶ 
σοπηδίβίυπί. ἘΠ]. ο. χχν, οὔγγῖ. ρ. 25. 

Στοιχεῖν------- αὶ τεοίἃ 56 6 ἴῃ [δ ἰξα ἀϊ ποῖα 
ἀἰβροβίξ!, δὲ τουδὶ α ἃ Τ,οοἰαρο δα Τ]γαρτθη 
Ἰηΐθιυ 5868 βενϑηίεβ βραίΐβ οοπϑίβισηξ. ΟΕ]. 
6. ΧΧν, «Τί. ῥ. 95. 

᾿Ἐπικαμπὴς φάλαγξ, Τμαπατη αἰτηϊ ἀΐδτ τγε- 
ἔργθθαΐ, 8115 γδίχουθαμ νϑυβὶβ, ἀὰπη τηδάϊα 
80168 ἴῃ Βοβίθια ἰθηᾶοραΐ, αὰΐ νῖοα νογϑᾶ, 
οἰ Ἰὰ. ς. 46. «ἤγοϊοὶ. αταοα. 1. αι, α. 6 

ὙὙπερφαλάγγισις, ἱπέ6}} τ, οἀχα αἰϊόοητῖις 
ΡΒΔΙΘηρῚ5 σογμὰ Ποβίο5 οἰγουπιἀδτηι5. «[Ε }]. 
ς. ΧΙΠΧ, «ἤγγῖ. Ρ. 70. 

Πύκνωσις, οἀμπι 80 165 ΥᾺΤΙΟΥ ἰῇ βρϑέϊαιη 
ϑηραϑὲϊ 5 ΘΟΠΙΥΘΉ ον, Βαοη ὰπι Ἰοηρ (πα ϊ- 
ἤθη δὲ Ἰα 6 πὶ. 

Πλαίσιον, ἀϊοϊξαν ΡΒ δ] χ, οἀϊη δ οὐ ηὶ- 
Ῥὰβ Ἰαΐθυϊθυ5 δοὶθϑ ἰπβίσαϊτυν ὥρυτγὰ σΒ]ομρα: 
ουγάδαθθ Ἰοπριυο Ἰαςευίποηῃ - δυῤόγαι. 
«ἤγγὶ. ν. 69. «ἘΕἰδ. α- Ἰχν. , 

Πλένθιον, ἃρτῆθῃ, ουὐὰβ ἥσυχα αυδάγαία 
εβί οἱ βαυπαΐθγα. «ἤν, ο. 41. «ἡγγὶ, μ. 69, 
ῬΙϑη ὲ οἰϊδτα ΘΒ] οπσὶ τηθτηϊπυϊέ Ῥοἰψιητι: 
.. 15. ἐὝὙ 7 . 

᾿Ἔπαγωγὴ 1η 6} 5 αν ἀ6 σομ ϊηβ 5616 
ἉΓΙΩΔΙΟΥΌΙ., αὶ ἴῃ δ θηι ἤραγαγα 8} 1 ροβὲ 
81105 δαῃΐ ἀἰβροϑείὶ; δίαπα ᾿ἰὰ (δοϊαηξ ἱοΥ, 
υὐ ἔγΓῸΠ8. Δριηΐηβ ΒΌ ΒΘ θη 5 δἃ ὩγαρῸς 
ργϑοδάθηϊξβ ρου ποαΐ. οἰ. ο. χχχν. οΓγυῖ, 
Ρ. 68, εἰ 66. 

Παραγώγη 6ϑ8έ, οὐ ἰοΐᾳ ῬΒΔΙληχ ᾿ῃοραϊέ, 
οὐάδαυθ ἀυσθβ πο βαουηᾶυπι νουβθὰβ βοᾶ 
ἦπρδ, ν6] ἃ ἀοχίγὶβ ἱπεδάϊπηξ (φᾶς ἀοσχίγα 
Ῥαγαθόσε ἀϊοϊξαν}) ν8] ἃ 5ἰῃϊβίυβ, δὲ ααδο 
ἀτοῖίαν δἰ ηἰϑέγα. οἤγνῆ, ᾿. θ6. «ἘΠῚ. ο. χχχνὶ. 

Ἔν μετώπῳ ἄγειν, ἕο. δχογοϊζαμῃ γοοίὰ 
τροπίθ οἱ θθηὸ σοιμηροβίςϑ ἀἄσοοτγθ. 

Εἰς δύο λόχες ἄγειν, ΘρΤΩΘῺ ἴῃ γΘΥΒ5. ἀὰὺ 
ἀἰδροδβιίαῃι ἀυσο 6. 

Κλίσις ἐπὶ δόρυ, ἸῃοἸπαῖ]0, δῖνα πιοῖῃ5 ἴῃ 
Ἰαΐὰ5 ἀδχίγαπ), «{γυῖ. Ρ. 54, εὐ δ. ο. Χχὶν, 
ἀοχέγίὶβ ααρρο Βαβία 5 Γδρογα ΒΟ] εθδηΐ. 

Κλίσις ἐπ᾿ ἀσπίδα, δ5οῖ δ ϑἰηϊδίγαηι 60 .- 
γουβίο : αιδα οἰγροαι οἂ τπδηῖ ἐδηθὈϑηΐ, 
«ἤγγὶ. ν. 54, «ΕἸ . ς. χχίν. 

Μεταδολὴ, οἱ ἀυ}]Ὲχ ΘΟ νΟΥβ᾽Ο ΤῊΔ ΠΝ 
νογβὰβ δαθάδιη, αιὰ ἔθυσα γη1|65 δὺ σ0}- 
νρυ τ, ααὸ ρΥυϊὰδ αἀδροοίυπι ἀϊτοχοναῖ, «5 }}, 
ς. 34, «ἤγγὶ. Η.. .53. 

Ἑὶς ὀρθὸν ἀποδᾶναι, 56 ἐπ᾽ ὀρθὺν ἀποκατι- 
ςῆσαι, δὺ τονογεϊ, ππᾶὰθ Ῥγ δ 5656 τηονογαῖ. 
«ζΕἰϊ. ς. 25, «Δ. ν. 57. 

᾿Βξελιγμὸς, ογαξ οχογοϊξὰβ νος, ἴῃ χυΐ 
βία μν 65. 1} Ῥοβὲ ἃ] 105 ογάϊηο ἵποο- 
ἀοπίος ἃ ἐγοηΐο δὰ ἑουσαμῃ εἰ νῖοθ νουβᾶ, 
πϑοοποη ΔὉ ὑπὸ ἰδίου δα δἰξθυην πιϊστα- 
Βαᾳηΐ. Ὅς δνυοϊυϊουππι αἰ ασγοηι ἃ, δὲ πιοα δ 
αὐἶθαβ ἤσπί, νά «Ἰ , ο. 30, 27, εὲ «ῳϑγολιαοί. 
ανας. 1. 1}, ο, 4, , 

ῷ 

“ αδϑινὰ να. ϑνννν μι. 

εὐλδινοις 



ὕν 

[ΝΏΌΕΧ 5ΕΟΌΝΌΟΝ, 

ΙΝ οὔὸ 

ΒΕΞ ΜΕΜΟΒΑΡΒΠΙΕΒ ἘΧΗΙΒΕΝΤΌΚ. 

Ἂν 

Ἃ ΒΕΑΡΑΤΑΒ ϑαβογυϊη ΧΟΧ, ᾿. 929. 6)05 
᾿ς ΤΩΔΡΉΒΗΝΩΙ 85, 330, βογίθ οἱ οὐνθηϊΐ, αἱ 

ἈΕ  γρεῖῖβ ορροπογαοίυν, ἐδὲά. 80 ἸΧΟΥΙΘ 
βρίϑιαϊἀὰ ἀγιρδίυγ, 330, 331. ἱρϑίτιβ 5011- 
οἰϊαᾶο ὑτο. δξογοίξα Ουγυΐῖ, 541. ρυρῃϑί, 
345. ἱπίογί αν, 9546. Ἰυροΐὰν, 959. οἱ 

᾿Βοποχ ποὺ ραγοπίϑίαν, 369. 
Ἀοίίομαϑ5 ρυϊποίρυμπι ἰϑίορ ποθὴ ροσϑυηί, 469. 

Ρυγῷ εἴ πδίε ροίοπίο5 οβιοϊπηΐ, 470. 
Αἀυπία5 αὐιποϊοδὰ Οαγαπὶ σομ γον βίϑη) 

σομιροηϊξ, 366. (αγῖθ βαίγαρδ, 450. 
ΞΕ σι βίγεπυϊ, 349, 351. Ῥουβὰβ σοσιηΐ 

Ῥϑάοιη γοίοεγο, 347. ἃ Ογγο ἰδῃάδιῃ ἱρϑδὶ 
οοσαπίυν ρεοᾶθπι τοΐοιτθ, 948. ΟΥτὸ 86 
ἀεαυπὲ πιοἀὸ πὸ δἀνεγβὰβ γοϑαμπι τ}}}- 
ἱοηΐ, 350. 

Ααυλι!α5 δρυα Ῥογβαϑ, 24. 
Ἀρ]αϊίααδ5, μιοτόϑυϑ, 90, : 
Απαϊίογο δοουθὶυ5 ααὰπ Ὠ0Ὼ ϑοαυΐνογο, 399, 
ΑἸΔοΥ πυπὶ 5ἰ[ αὐἰἀ ἄστη νοϊπηίατίστη ἢ 298. 
ἃς 60 ἀἰ5βογίαν, 302. 

,Αντηδ πτηοχίϑ 5, 469, 
ΑΒ }184 οαϑβίζαϊα ἤθὴ συ ὴΐ 1.11, 3860. 
Ἄρυμῃ οὐρα γοσοτι βασι βίαϊυχῃ, 2293. 
Ασυθΐα δυγοα Ῥοβὶ5 τθραϊο βἰρῆσῃ;, 337. 

ἀοχίγα, θομῦμπι ομημοτῃ, 72, 114. ἢ 
Αὐδβρὰβ δῦ ὅπιοσγα ογϑᾶϊξ 56 ΞΌρΘΥαΥυὶ ὩΘῺ 

ΡΟ556, 229. ἃ απο ἐδηθη βαρογαίιν, 301. 
ἃ ΟΥ̓ΤΟ οἸδιποηΐον ἰγδοίδίαν, 302. αἱ ἰγδη5- 
ἕισα Αββυχίυτῃ δάϊὶ, 905, δα Ογγύχα γονου- 
{ταγ, 324. Ὠοδίϊαμη σου 5111 ἀοίορι, 525. 

Ἀχηπθηϊογιτῃ ργΟρΘαϑυϊα ἴῃ Ουτάχη διαί, 

Ἀχηθηΐυ5 δὰ Ονγυῶι ἀσϑοοηάϊί, 1292, ἰρβία 
οὐπὶ ΟΥτο οοἰοσαΐυτη, 125. ποτοί, 125. 
αὐοί οορί45 Βαθοαδΐ, αποί ροομηΐα5, 132. 
ἃ, γγτο 06 η5 ταυϊαίαγ, 139, το ! ]δηαὶ 
Οσοδϑβίοησιῃ οαρίαί, 111, ἃ Ογτο δὰ οἤϊ- 
οἴυπι γοἀυοίίαν, 132. αα οπμ ππηίυ5 ἃ 
Οὐτο ταϊἰξαν, 118, Ογγο σγαίίαβ ασὶί,141. 

Αγίδθαίαβ σαρραβοοία; καίγαρα, 450, 
Αμδραχὶ ἀθ Π6}10 δοιίοηίία, 293, οἰυδάοσιῃι 

αυοτοῖα, 382, 
᾿Αὐίδοδιηδο Ῥηγυ σία πα]. δαίγαρα, 450. 
ΛΙΐδρουθοβ ἱπίοστίβ. ογἀϊηῖθι5. μογθιθο[09 

πγροῖ, 345, 
Αχίρβ θομοχαμι Τοηΐε5, 354, 

1] 
. 

᾿βεϊα, τα, ἴογὰ, ἰὼ 6110 πϑοδϑϑαχα, 317. 
᾿Αβιδίϊοὶ πρὶ} οὲ ἰη]αβί!, 474. ΘὈΥϊὶ, 475, 

Ῥοηὶβ ἱπνιοηΐ, 476. 7υἀϊοαμπέ βοουπᾶλπα 
605 αὶ ρίαγα Ἰαγριαμίαν, ἐδῥά. νΘηθη 8 58 
πχαίαὸ ροέαπέ, ἐδλά. ᾿ρδουαπι μι} 165,477, 
οἵ δθῷ. Ὠγθπιθ τπϑπὰ5 ἑδραηΐ, 478. αὐος 
τ 1: δἀἀϊοϑῃΐ, ἐδέά. α1.8}15. ἀρὰ ᾿ρ505 
οὐχγαστῃ ἔδ] οαίογαμι υ5115, 479. ἤθη δἷῃδ 
ατξοῖ5 τλ απί, ἐνδέώ. ἴῃ ὈΘΙ] τ. δαπίο5 
ργθίίοβα 808 βϑοῦτι ἕθυαηΐ, οἵ αυαγο, 192. 

ἐαερ  τὐλλέτυς 6} υ]ϑηξομθ5 ἴῃ {πὰρ ϑυογθηι, 
1607. 

ΑΒ δυάϑοίον ὃ οδβίγὶ5 ργοάδυηΐ, 160, 
ΑΒ οχογοϊςιβ ααδηίαβ, 74. 6}15. δ} 18 
ἜΧΟΥ ἀποίχπι5 νϑϑίυν ἴῃ οοπβπηῖο Μ6- 
ἄογαπι, 33. εχ ἄρτοὸ Μίβαϊοο ργεδ5 ἀρὶί, 
94. ἃΡ Αβίγαρβ οἱ ὕγγο ἱπῃηρϑάεαν, 857. 

Αϑϑυσὶὶ 0558, οἰηραμί, 154. ΠΊΘΟΓΟΥΟ ρΓΟϑδὶ, 
171. ἰυρταηί, ἐδὲά. 

ΑΒΘΥΓΙ γορὶβ δα δι05 δχμογίδίιο, 100. 
Αββϑυύσῖο Ογγυβ ἀπο! ! ατὰ οἴἴεχί, 248, 
᾿Αβϑυεὶυβ (6 Μίβαϊ5 ἀθ Πα παΐ5 σορ αὶ, 43.. 
Αββδυσῖιϑ η Τγαϊδη ὑγοβοιβοίίαν, 297. 
Ἀβίγδρὶϑ 075; 42, 

" Β 

ΒΆΒΥΙΟΝ ἃ Ογιὸ οαρίίαν, 978. 
Βδρυ]οηϊογα ἤἴπο5 ἱμνδᾶϊ για, 240. 
Βαῦγιρηπο ἀσρθθαί Ογσιῖ5 ἤγοιηο, 461, 
Β611: δἀνογβὰβ Αβϑυσὶοϑ ἰ ατῃ, 44. 
Βο Ια ποιὰ ἰοιηογὸ τηονοηάμηι, 70. 
Βομᾶ οὐ τιϑΪα θαἀϊβοομάδ, 64. 

Ο 

Ολρύϑι Αβϑυχῖο Ἰηἴδηβι, 342. δἰδογίίοι οὐ 
Ογτο ταλτϑηΐ, 252. 

Οαάαβίυ5, ἑοιηογὃ Θχουγγ θη 5 οσοϊαϊίιν, 2θύ, 
ἕο. 

Οατθγ565 ΠΙΐαπι ἱπδίχε, 48, ὅς, Ογγαυνὰ 
οἱ Ῥουβᾶβ ρογροίυὸ ἰμίογ 50 ἀθυϊμποί!, ἐδ]α, 
οἱ 86ῃ. 

Οδιλθ}} ἀαπίαχαί οαϊ05 ἐθυγθη! οἱ ἔυρηί, 
344, 351. 

Οαὐπάγπ5, Ρογβῖσα νοβίΐσ, 429, 
(ὐὍγο5 ἀἰθοοτάο5 γγαηι ἱπιρ! ογαμέ, 304, αὖ 

Αἀαδίο ραοϊβοσοίαν, 300, 
(αδίγτα σαοπιοῦο ἰοραπάα, 15. 



488 ὌΝ 
(μαϊάαὶ μοϊϊίσοβι, 128, τᾶρίο νυνί, 144, 

ριφάαίογοὺ τμ! δηΐαν, 352, 
ΟΠ γβαῃίδϑ δι δ οαπ6 5. ἤοσὶ, 190, ἀἰταϊα!- 

ἰδίθηι δχδυοϊ 5 οἰοναί, 314. αὐἱὰ ἀ6 οὔ- 
5ιἀοπαδ ΒΑΡΎ Ομ βθηβουῖ, 371. βυσᾶοί 
αἴ ΟΥγὰ5. 5101 ἀοιησπι ραγοῖ, 885. 6)05 
ἴαν5, 441. Τιγοῖα οἱ Ἰοηΐο βαίγαρα, 457. 

Ὁ οἸ]οαυία Οντὶ οὐ 5615, 80, οἱ 86ῃ. 
Οὐμαϊιουδ ροίίον οαρίδιο πῃ Ρ611ο τηδρηἱ 

δὲ τποχπθηί!, 308, 
Οοπίθμίξϊο ἱπέθυ τα ἰξ6 5 ὩΘῺ βίη Τγαοία, 80. 
Οὐπν οίμβ. ἑπίοσγδγαμι σθηἑαγίγι τοϑροὶ 

υιδίι5, 89. 
γώβϑιιδ δηχίι5, ῃοοΐι ἔπρί!, 171, 180. Ογ- 
τα δασγοαϊίυν, 343, δαγᾶθβ (πρὶ, 351. 
δὰ Ογγῦπι δὐάποϊξαν, 558. ἈΑρροϊ!]πθηὶ 
ἰρηΐαί, 865, σοπδυί, 5350, γοϑροηβαμῃ 80 
0 Ὠδοὲ, ἐδ. ἱρβῖιβ ὈΧΟὺ νογὸ Ὀρδία, 
ἘΣ Οντὸ ἐγδάϊε ΠΠ06 1105 Οραηι 5υϑγιη, 
ῳ . 

Οὐυμποίδεϊο ἴῃ θ6}115 ρογηϊοίοβα, 149, 
Οὐυγγιβ ἔα] οϑίὶ ἃ Ογτο, Αργδαδίὰ, γαχαγε 

οοηίδοί,, 3510. ἴῃ θ611ο ναϊ ἀὸ εἰϊ]65, 351. 
γε εέξτι αυϑίσον ἐθῃιοηα, οἵ δαθογαμῃ Οοἴο, 
ἐυ» 

ὌγΑχϑυϑβ Αξίγϑρὶ ραίχὶ συσοράϊξ, 42, αυχί!α 
Ῥοε ἃ ῬΘ 515 οἱ Ογγο, 44. οἴομπαϊξαν, ᾳαοὰ 
Ογγὰθ ποΙαθυ δ τηϑρηϊποὺὸ νοβενὶ, 109, 
πορϑί ρουβθαιμθηᾶοβ ποβίοβ, 174. θουῖυσ, 
204, χὰ Ογίπηι οἱ Μοᾶοσ ἰγὰ ἔγϑιηϊί, ἐδώ. 
ίβάἀοβ γονοοαί, 5εα ποδί, 205. δὰ 
Ογγάπι ρογριε, 278, ᾿ρβίιϑ ἰηνιαϊα, ἐὐὲά, 

᾿ Οδοιαγμῃ ΟΥΤῚ χορ, ἐδὲά, δ6 ἀθ 80 οου- 
απουιξαν, 279. ἐμν! ἴδῃ ϑηϊτηὶ 51 ργοα!, 
284, ναυἱΐβ ΘχϑιΏ 115 ΟὙσυγα ἰῃ οαρ8 6586 
γα οδίθπᾶάεγθ, 285, ἀ6 6 ]ο οὐγ Ογτὸ 
σομϑυ αί, 292. τδο δι 56. ἐαγϊοδία- 
ταμῃ ΡΟ] σροίαγ, 296. οὐχ ἰογἰδ ΜΙ οἀογαμα 
Ῥατίθ ἀοιηὶ γοιηδμοί, 174. 

Οντὰβ ἱπρουϑηὶ ρου ία5, 4. οϑοίθυιβ γορῖθυβ 
ργφϑίδῃςου, ὅ.. α85 Ὠδί]Ο)65 5. ρ ΣΙ, 
ἐδιὰ. φοχίογηΐβ τηθίυτῃ, 58 δὶ δὲ σγαϊῇ- 
ΟΔΠΩΣ βιυάϊαγη ἐπ) ϊοογα νϑϊαἱΐ, Θ. ἰρϑὶυβ 
ραγθηίθβ, 7. ῬΘΥΡΌ ΘΟ ογαΐ εἰ ρϑυϊαμη8- 
Ὧ15, ὁδὲι, ἀἸδο ΡΠ η85 οἵ ΒομοΣ 5 βία ϊοβὶδ- 
βίπηι5, ὁδὶ ά. ̓ρβῖπιβ ϑἀποδίϊο, ἐδὲα. οἱ βεῳ. 
Φα 8} 1005 νου βἰβ ργβίαθδί, 15, ἐρβὶ 8. 
δ ρυ]ο νι αἀϊηρ ανὶ οἱ ραίυ 5 ἸπαἸο ΠῚ, 
16. ἀε οὐαπὰ Μεαϊοᾶ, ἐδὲώ. ΕΠ) γα 5 οΥρ ἃ. 
(6 56 θβῃὸ χτηϑυϊίοβ, 18. οἴἴδηβα ἴῃ βΔοδΏ), 
19, οἱ βεᾳ. αὐἱὰ ἀδ νἱῃοβὶβ βϑιβουὶξ, 20, 
ρα ἀνὰ Αδίγϑροτα χηδηθί, 25. οἱ οὐῦ 
ἐὐϊὰ, Ἰαᾶθχ ἀἰοίαβ, πο Ὀδπὸ Ἰυἀϊοαὶ, 34. 
Ἰρβὶυβ δυχμοϑηϊίαβ οἱ ΠΟΥ} 15 δηλ ῖο, 20. 
ἴῃ ἃγὰπι Ρῥἱοίαβ, ἐὐϊά. Ἰοσυδοίία5, 20. ἰὴ 
πἀο] οϑοδηίᾶ Τὰ ΟὙ65 δ δι ἀΐα, 37. νϑηδη- 
ἄϊ ουμϊάϊξα5, ἐντά, ϑ'δοαπι ἤθ ἢ. Δρ 5 
οὐϊῖ, 28, ἱρϑίιαβ ἰθπιθ 5. ἴῃ νομαίίοηο, 
39. ἴῃ Ὀ6}1ο, 37. Γεὐϊξ σούνδιη, 29, ἀρταπι, 
ἐϑά.. αἰχϑιηααδ δύδοὶ Αϑῖγαρὶ οὔοτε, 50. 
ἰρβίαθ. υδγοουηᾶϊα, 51. ἱηροιϊοδὸ αἀποι 
συροχοῖ οχροηὶϊΐ, 32. αὐτηδίαυν, 95. Α58Υὺ- 
Υἱο5 ἰηνδάϊξ, 30, ἃ ραίϊξα γϑυοοοίιν, 955, 

δ Οὔ Πλθ 5 αἰ Πρ δηίαν, 39. οι οδουϊαίαΣ 
οορηδίι5 αυΐάδπι, 41. ουὰ5 ορεγὰ αἰέυγ, 

“18. ἴῃ ραϊγαῖη γοαϊξ, 42, δυχη ανῖθυ5 
Ῥϑυβᾶγαμι οορὶϊ5 δὰ Ογαχαγθιη ἀυσοπὰϊσ 
ΡγΠοϊζυν, 44. ο᾽ι5 ρἰοἴδ5, 48. ἱηϑέγαϊίιν 
ἃ ραίγε, ἐδὲώ, αα σγαχϑύϑιη ουπὶ δχοζοίζα 
γϑηϊί, 72. ουτγαί [Δ ὈΥ ἸΟΑΥῚ ἀΥτὴα ῬοΥβἰ5, υἴ 
ΘΟΠλΐη 5 ροδδίηϊ ρυρηδγο, 70. 5005 τ 65 
Θχογοθί, 80, 1105 ἀοοσδὲ 8ὸ ἰηδίσγευϊ, 81. 
505, δὶ βυάδᾶββοπξ, ρυϑδῃᾶθυ Π0Ὼ 5ἰῃε- 
μᾶΐ, 84. αὰο5 84 σαῆϑτη ἰηνϊαθαΐ, εἰ 
αὐυᾶγα, ἐῤὲἑώ. ααϊθὰβ σΟΟἸΟαυ 5 αἱδθαΐαν, 
ὅδ. ἰρ5᾽ὺ5 βοϊ ουεᾶ τὴ τα Πα μ ϑηΐτηΐθ 6 Χ- 
οἰϊδηϊ5, 107. δα Ογαχαγϑῖη νϑηϊΐ, Τπᾶο- 
ΥγῸΠῚ ἰαρ 5 δάρυϊκῖ5, 108, 56 ρυγραί Ογ- 
ΑΧΘΓΙ, ααδα ποϊποταϊ τραρηῆἕσα νρβεϊσι, 
109. Αὐηθδΐυμη ἰηνααϊξ, 121. οἵ δεᾷ. πὰη- 
ζαμ δα δὰπὰ ταϊ{, 118, ουτῃ στῆ ἄχογε; 
ΠΡ Υῖβ, 86 Ὀρῖθι5 οαρίξ, 121. οαὐυςδαίο- 
γϑιὴ 8ἃ ΑὙὐτηθπίαπι τε, ἐδέα. {ΠυὯὶ οορὶς 
αὐ ἴῃ 58 βϑηϊθηξίαμι αἰσϑί, 124. Ὀδηϊσηὸ 
οππὶ Αὐτηθηῖο αρὶς, 151, οἵ 864. ὉΒαΙάο- 
γαμη Ἱποπίθϑ γα οσοαραχο, 137. ΟἿΔ]- 
ἄτοβ ἀδέυυθδξ ἀ6 Τὰς ῖ5 τηοηίίαμη, 139. ἴω 
αυΐϊθυ5 οαϑίθὶ τ δχϑίσαϊς, 140. Ομα]ἄξθος 
θοπὶφηϊξαία βυᾷ 5:01 διπῖςοβ ἐθάαϊξ, ἐδὲὰ. 
Ῥϑοῦπι ἰπέοσ Ομ] δο5 οὐ ΑὙΠΙδπῖοβ ἔδοϊς, 
142. δἢ Τηάυχῃ ταὐἐξ, φαΐ ρΘοιηἰα5 ρείδί, 
140. αν 15 οἱ ρ]ονὶθ συρίάιι5, ἐδὲά, αὐ 4Ὁ 
Αὐμαθηὶβ οχοθρίυθ, 147. οσορία5 86 ῥδει- 
ηἷα5 ΟὙΑΧΔΥΙ σοἱξ, 148, ἱροίυ5 ΠθοΓΑὶΐ- 
ἰδ5, ἐδὲά. δχογοίίατι ἴῃ ποβίϊσυμυ δ Ὡοδπ- 
ἄμππι σθηδβεΐ, 149. Ῥυϊοπευτίπηὸ ἰηβέγοϊ, 
ἐδιά, Ογαχασὶ διοίοσζεβὲ, υἱὲ ἕῃ μοϑὲδιηη 68.- 
ἴα, 151. 118. βδοϊῆσαί, 153, 156. ᾿ἰρϑὲὺυς 
50] για ἱποαβίνϑ ἰοοδηᾶίϑ, 155. ὑγῷὶο 
βοραγαί, ἐδία, Ογάχασα ρχυᾶθίίον, 150, 
101. ἐγϑηβίηραβ Αβϑυσίοβ δυδίξ, 162. 
Αβϑυσίοϑ ἰθμαϊξ, 164. ἐ5ϑαγάμι σα  αΥΘῺν 
ἀαΐ, ρα οδηϊΐ, 165. ἐρβίυϑ δχθυοὶ 5 
δδονξου ἰῃ Αβϑυτῖοβ ἰοπαϊε, 166. ταϊέαπι 
ἰρϑίαβ. ἀγᾶοχ ἴῃ οοπῆϊοία, ἐδέά, νἱοϊοχία, 
107. 8105 ἃ ΘαΒ ΓΌχτπι ΟΡΡΌΡ ΔΕ γὰ- 
νοσϑδί, 168. μοβίθβ δᾶ ρυρπϑιη ρχουοοδϑί, 
109. οὐρᾷ ἅδο5 ποιμιϊμέβαμο ρτδαΐαβ, ἐδὲς. 
μιοβίθβ νυἱξ ρουβϑααὶ, 179. οα!Π ἀὸ σγαχα- 
γϑυ [4}Π{ῳ 175, οὐπὶ ΗΥΟΘῺ 5 ῥα βοὶ- 
τὰν, 180, ἱπιρεῃδὲ ἃ Μεαΐβ αἰ] ρ αν, 180, 
2538, φῥχοάϊριο σοπδυτηδέιν, 182. Ηγτοα- 
τἷοβ δχοὶρὶξ, 188. {γα νἱ οἰουίβ ρονυν, 
180. Δγηδ δ μοβίϊθυβ ἀθαϊία ογδηχδυὶ 
ὁδοί, 188, αἱ σογτηπιδαΐυβ θυ ἀθὲ ργο5- 
φἱοῖε, ἐδ, δὰ ἰϑμιρουδμζίδτη βὰ08 Βογία- 
ἐὰν, 190, αἰνιδιοπ θη ροοπῃ απ ΡΟ ΤΠ - 
ἐἰϊϊ Μροαὶβ, Ηγγοδηλβ ἃς Τυρυϑηὶ, 191. 
Ῥογϑίσσμα δαι δέσμη Ραγϑΐ, 193, οἵ 8ζ. 
οδρίϊνγοβ ᾿ἰθεγαί, 199. χαΐθυ5 δομ αἰ Ἰοπὶ- 
θι5, ἐδὲά, χιο ῥβοίο ἔμχθβ ἱπίογοὶριδθας 
οἱ ἐγδηϑίιραβ, 203. αἰΐαπιη δχθγοϊξατη ἃ 
Ῥεγοὶα ἀγοθβϑὶΐ, 207, πυπίϊθη ΟΥ̓́ΑΧΑΙ5 
ργυυάοηίον δὐϊοαυίαγ, ἐδὲά, ουγδὲ ΡῸΣ 5105 
πὸ Μοὰϊ ἰρβαμι ἀδβουδηὲ, 209. δὰ ὕγαχα- 
τοι βουϊοῖς, 210, ἃς γγρᾶϑ, αἰν ἀϑηἀὰ 
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εὶς, 212. δαο5 ἀϑβυυϊοχυμι Ῥοβἰ5 σαγαϊ 
ἀαχὶ, 215. 15, Ογαχαυΐ, εἰ ΜΙ δαϊξ ρδῖ- 
ἔθ ριϑᾶθς αὐγαὶ ἀατγί, 215, 222. ἀρρο- 
Πα05. ἴῃ ἰἰρουίαίθμλ νἱπαϊσαί, οδόβαιθ ἴὰ 
τοὶ τὰ πυηθγο παθεΐ, 217. αοῦγγα 
“Ῥοϊοοΐαγ, 56 ᾿ρβίιι5. ἢ πθοθὰ αἰζαγαχα, 
220, 237. την]! θύθτη τηυβίοος ρου δι, ἱρϑὶ 
απ ἑμογαί σοἸθοία, Μίδάο ουϊάϑιη ροίθήςὶ 
ἀοηδί, 222, Αγαβρα ἰγϑαϊὶ ἃἀ5γνδηάδηι 
Ῥαπίμέβιῃ, δὲ ἰαθεγηβουΐαηι, 224, ἐρβὶι5 
“νοΐυμα ἴῃ ογαίίδτη 46 56 θα πὸ ΤΥ ΟΥ̓, 
234, δα ἀοὔτγγδμῃι ἰοπάϊξ, ἐδὲά. ἴῃ οὐ]ὰ5 
φδϑίθι τὰ ἱπργοαϊίαν, 290. ροουηἷδ5 510. 
ἃ αονγγᾶ οὐ]αΐαβ 6θ᾽]5 ἢ] ἀοπαί, 257. 
ΟΟΡγγϑῖ οοηνίναμι παροί, 299. αυὰχῃ 
Ῥγονϊάθῃβ, 241, 242. ΒαΌυ]ομϊουατη ἥπ65 
ἀηνϑαϊι, 247. ἴθ ΟΟὈγγαῖῦ ἰἰθφγδ 85, 
248, (ἀοῦγγϑιι 84 γϑρϑηὶ Αββυύγιατη πιϊί- 
ἐξ, αὐ εὐαπάσι δα ἀποιαμ ργονυοοοί, ἐδὲά. 
(ἀαἀαίδτα δηΐου 5ἐθὶ ἕαοϊΐ, 250. Θχοχοὶ- 
ἔσται δαυμ εχρϑαϊἰββίπηατα γϑάϊί, 258. 
ἄυς68 οἱ ργεοίεοίοβ δχϑγοϊ β δὰ πουηϊπα- 
ἀἶπὰ φΟπιρο ϊαίοβ ἱμβίνγαϊ:, 254, οἱ 860. 
ἐρβίυβ ἱπα υϑέγία ϑἱπραϊαγὶ5 ἰά ποοίαγμο 
ἑάποτγο, 360. ἀδάδίβ: βυρρείϊδ8 (ονὶ, 262. 
ἦῃ 5005 τηϑγὶΐα ἰγαμϑίεσγί, αας ἰδὲ δγαῃί 
ἀερῖία, 265. εἴρα Οδάυβίοβ τιϊβευϑίϊο, 
266. 609 οοηῃδβοϊαίαν, 267. δογυτη σφ ἄθηὶ 
εἰοἰδοϊίαγ, 268, ἀρτίο0}18 ραγοθπάμπηι Θεη- 

, Β6ΐ, ἡδέα: δαυϊίαίαπι ῬοΥβίοσμι διροί, 270, 
Βαυγίοποιη τυχϑὰβ δα 1, 274. ργορε δὰ 
τηρρηἷα σορὶᾶβ ποὺ ἀποῖί, δὲ ον, ἐδὲώ. εἰ 
864. ᾿Αββυυϊογιηι οαβίε 1 οαρὶί, 276. Ογ- 
ΔΧΘΥΘΙὴ δγοθβϑίί, 277. εἰ 56 βραγραί, 279. 
ἥρβία5. ἀαθγοῖαβ δρσχυμρὶί, 287. συμ 60 
χοῦϊε ἴῃ φταίϊίατ, ἐδώ. ἀοὶοδίϑηη Θμϑιὴ 
᾿χεϑραϊί, 288, ἐχρϑάϊοποιη νυ]ὲ οομπίϊηι- 
ΑΥῖ, διά. αὉ οπιηἶθα5 5018 τοραίαν αἱ τηᾶ- 
Ἠθδί, 290. Ἰοσαίυν, 291. οὐτὴ Ογάχαυο ἀθ 
Ῥ6ΙΙο σοηβυϊίαί, 292. βοπίθηίία. ἀἰοὶϊί, 
293, οἷ ξεῳ. οαβίγα τηθίδίῃγ ἴῃ ΙοοΟ 58}0- 
Ῥογγίηο, 297. Αϑϑυσὶΐ οοηβι πὶ 50] 115 
ἀηίο!ρῖί, ἐδὲά. ουγγὺϑ ἤονοβ οχοορίίϑί, 
80 νϑίσσγυϊη ϑυθίαίο, 298, οἱ δε. οαϊηο- 
ἴοβ σοπρτγεραῖ, 300. ουταὶ υἱ ΛΑΥΙάαβραβ, 
γεϊαι ἰτϑηβίυρα, Αξϑυγίυμ δοσοᾷαΐ, 3503, 
᾿ΑΡγαάδίϑιαα Ὀεηϊρηὸ οχοῖρῖὶ, 306, οείο- 
ἦπροβ οὐγτὰβ [δοϊί, ἐδίά. ἃ ἴπᾶο ρεοιηΐα5 
δοοὶρὶΐ, οὐγάΐζαμο, υἱ ΠΟΌΠα]Σ ΘΟΥΌ τα, (αὶ 
145 αἀξυϊογαηί, Αϑδγγίαια αἀθαηΐί Ξβρεου- 
Ἰαμᾶϊ οδυδᾶ, 303, σοπίοηίίοπεη. ἱθίον 
διηῖσοβ οχοῖίαί, ααὺ 5 γδηυΐογ68. ἤθγοηί, 
309, 5υἱβ (ΕἸΤΟΥΘΙῚ ΘΧΙΤηΪ, 512, 519 
ϑισίου οϑέ πὲ αρϑίοχῃ!! διοί, 310, δἀνογθὰσ 
᾿ιοβίε5 ἵι, 318, δὰ ραρηῃδπὶ 86. σΟΣη- 
μαχαΐῖ, 321, οαρίϊνοθ ᾿Αϑβυγῖ05 ἰηἰογγορϑί, 
ἐυϊ, Ατάβρατι τοἀουμίοτη εχοϊρί!, 322, 
Θχουοϊζαμη διιπ ἰηϑίγε, 320. 505. δά 
ψνἰτίαίοια δοχίαίυν, 240, ργαϊ δίων αἄνοι- 
585 τηαχίπιο5 Ποβίίυτη οορίαθ, 342, ἄστη 
ἰ σγρίίοβ ἀτσοΐ, οαὰοὸ ἀθοίαϊ, 348, ἤθη 
δ'ηἱ! Εἰ γρίίοσ δτηρ! 58 ἃ κυΐς οὐϑᾶ!, 349, 
115 ᾿σποκοῖε, 250, Ὁ, βθδγη οἱ (ὙΠ ΠΟΙ 
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115 παριϊαπιάδ5 ἀξ, δὲ, Βαγὰθ5. ὁδριξ, 
352. ΟΠαοϊάσοβ ργωᾶο οὐρ!άοθ. τηυϊέδί, 
ἐδὲἑὰ. Οτα δα δά 56 δάἄποι θεῖ, 559, 
ϑδγᾶθϑ ΒΟῺ νυἱὲ αἰγὶ ρὶ, 354, ἃ 4115 ογίι5, 
οἱ ἃ ρίδεο δα νἱγίαξοια οχογοϊαίαβ, 557. 
Οτγοϑο μϑθοῦθ ρου ἀχογθιῃ δὲ αηϊ- 
γ ύβϑιῃ [δηλ τὴ, 564 δἱ ραρηδ5 οἱ 6} 18 

᾿δαϊμξί, 568, {ποϑϑυγῸ5 ἃ ΟΥ̓Ο550 δοοΙρὶξ, 
359. Αρνδάδίς πιογίθχῃ ὑϑϑοῖζ, ἐδέ(. θάση- 
απ ἀορίογαί, 360. τηοπυπιοηίμ τη ̓ ρ5ὶ οἱ 
Ῥδηϊμές δὲ δαθπ ἢ 5 θυ οί, 369, ἃ Οτα- 
50 ΠΌ 6} 05 ορύτῃ δοοὶρὶξ, 867. 605, αὶ ἴῃ 
ρΡοίοβίδίθιῃ βυθηι γθηδυϑηΐ, [πη αἸτΟΥ685 ἴδ- 
οἰὐ, 369. τηυϊέαϑ. γορίομθβ βυθὶρς, ἐδὲά. 
ΒΑΡυ]οποῖ τυγϑὶθ δαϊὶ, ἐδ, 515 σαν 
ἃ Βεαργ!οπίογυμῃι ἱπουγβίομθ, ἐδ. ἱρδῖ5 
ἀὁ ορβίἀθηάᾶᾷ Βαρυίομθ οοηϑαυϊίαίο, 571. 
ἔοβοϑι εἰγοα ΒαΌυ]οΟηοτη ἀρὶζ, ἀ6 ἴαγγ6 5 
οὐίοῖς, 372, Βαθυ]οηθῆι οαρὶΐ, οἱ χὰ ἃν- 
ἐἰϊῆοϊο, 374, οὐταΐ αὐ ΒΑΡΎ ]ΟΜΙΪ Βργος 
οοἸαηΐ, 379. τηδ] 5ἰαίθηιν γορίϑπλ αὐ οἰΐ 
οοηδδαθαίαβ, 580. δαϊίαηι. 56. σοΟΆ νη 6 
γοϊθηιῖθα5 ργε θεοί, ἐδίά. βαενιῆοδὶ γεϑίθ, 
ὅον!, 1115, 385. διυπθοηοβ σδηβαϑί σουρουχὶ 
8.0 Οουβίοἀϊθηο ἀρ ϊ5ϑ ποθ, οἵ αυθδγα, 
3806. Ῥεγβαϑ 5:01 βαίβ θ8 Ἰοοῖς, 388, ἢον- 
ἕαΐυ 505 δα Δ θοΥΘ, (ΘΠ ρογδη τα οἱ 
Τογεταάίηοτη, 390. 5ἰ80116 ἱπιρϑυίατα σοχι- 
βιϊζαϊ, 399, δαυσούατα εἴ σδητπὴ ΟυΥΆ πὶ 
4υϊθὰ5 σοπηπ βου, ἐδὲα. αὐ! αυίδαμα οχ 
519. ΡΟ556, πονογαί, 400, ουγαΐ υἱ 58ὶ 
ἰγαιθηίευ βιὶ δὰ ρογίαβ δἄϑῆῃ!, 402, 
50 ΥΆτη ρἰοίαΐθηι 5101 αἰ ] δὰ ογοαϊί, 404. 
8105 ὈΙδηθ 15 ἀοιμαϊοδὶ, 408. νρϑίϊειυ 
Μδάϊουπι βἰθὲ οἱ 515 δρίδί, δὲ. βϑυνοβ 
υ)ὲ μαθυϊί,409. απο ρϑείο 586 β:ββϑυῖ οὐρα 
609, 4105 5[δὲ βυθή)]θοοναί, 410, δὲ 86ῃ. 
᾿ρβὶαβ Ὀδηϊρηϊίαβ, 411. θ] αν ἃ βυΐ5. [8 7- 
δἰθραίαν, 412. ραίϑῦ Δαρε!]δίι5, 4158. 
ΟΡ65 5085 Ογαϑο ἀετηοηβίγαίς 80 ἀμηϊοὶς 
ργομιρίὰ οοἸ]Θοία5, 417. ἀ 115 ᾿πϑουν οἱ 
ἈΠΊΪΟΟ5 αἰΐαϊ, 421, τηϑάϊοοβ οο] ἐρὶς οἱ 
πηθα!οαπηθηΐα ργθραγαῖ, ἐδέά, οὑρὶρθαί 
Ρο(ἰὰ5 ἃ 51:18 ἀηγαγὶ, αυὰτα αἱ 50} 56 ἰηνὶ- 
οθπὶ διηδύθηΐ, 422,. ηὰο ραοίο ἃ χερὶ 
Ρτονθοίαβ. δϑί, ἰδὲ. δ ὶβ νϑϑίθβ οἱ 88ρᾶ. 
ἀοηαί, ἐδὲά. εἴ ϑε4. βδουιῆοαί, 429, απδπη- 
ἀο δηλ 80] ρυϊηνὰσα νὸπογαί βυμί, 427. 
ἴαοίἃ τὸ βαογὰ οὐ οραΐαπι νἱοίουϊο 8 ηλ1- 
605 ἰπνιαί, 437. ἀποιηοᾶο σοηνῖναϑ 00]- 
Ἰοοαῖ, 438, ἃ αοὈγνγὰ Ἰαπάαίι, 440, οἷν 
Ομ γυβδηίαι Ἡγοίαβρο ΡΥ] οὐ, 441. 
ἡοσδΈοΥ ἴῃ γ6 ΘΟ ΒΌΡΙΑΙ;, 442, οἱ 86ῃ. 8015 
γαγία ἄοπᾳ ἱπηρονε, 444, οὐ ηἰ5 να! ἀὸ 
βιάϊοθιι5, 448, ργαορυὺ ἴῃ οαϑίγί8, ἐδὲζ, 
Ογαχάγοῖη δαί, 451, «αἱ οἱ {ΠΙΆ μὰ Βυλ]ὴ 
οὔϊουί, ἐνἠά, Ῥογβίαμι δά, υδὲ ἃ ΟαμαΡΥ- 
856 ρογροίιὸ Ῥεγβὶ5 ἀονιμοἰζυν, 452, οἱ δέῃ. 
Οὐγαχδνὶ {δια ἀχον θὰ ἀποὶί, 454, βδ- 
{γα ρα 8 χἱΠ ἀἀ πιο 65 Βυρδοία, 457, 
« οἷς ἰο πη χοῦῖ, 4158, δαυο5 νογθᾶδ- 
τὶοϑ αἰ αροηῖ, 400, αὐὰπι ΠυΙ ΘΙ ΟΒΊΠΠῚ 
οχργοίίασα Πα οΥ , 461, αυη5 ργονίηοίαν 



ἀθὃ 

βυυορονὶ, ἐυτά, ααϊθὰβ Ἰοοἷδ ἤν οι θ, γΘιῸ, 
Ξοβϑίαίς ἀδρογὶί, 462. οπληῖθ5 ΟΔΥ15, ἐδὲώ, 
ἰρϑῖαβ ἴῃ Ῥουβίδπιὶ ροϑίγοιηιβ δανθηίῃβ, 
ἐνὶ, ἀἰνϊη! ἃ ὅἀ6 τουτί πιοποίαν, 402, 
αἰϊα βαουγιποαί, ἐδίά. γϑραυχι ᾿ηξο 1" ἄτι05 
ΠΠο5. ραγί αν, 4604. Π]όβαυο βαποίὸ τηο- 
ποδί, 405. σοΥρυβ δυσπη ν] ἰθυγῷ ΓΘΑΑΙ, 
470. ρυόμῖθοῖ πὸ αὶ ΘΟΥΡΕΒ 5αππι ροβί 
τηογίθιῃ νἱαϑαΐί, ἐδὲώ. ταουίταγ, ἐδὲά, Τρϑὶθβ 
γϑρθαπ) αυδηίιη, 472. ροβί τη οὐ ΐθιι ἱρδῖυβ 
ΠῚ ἀἰσϑιἀθηΐ, αὐθδ5 οἱ μϑίϊοηθβ ἀθἤοϊυηΐ, 
ἐδὶα. 

ΟΥ̓ οὐπλ ραίγο Οδιαῦγϑο ἀἰββεχίοίο ἀθ 
ΤΩΔΏΘΓΘ ΠρογαίοΣο γροΐϊὸ ορειπᾶο, 48, 
οἱ δεᾳ. απ Ογαχαῦο σο!]οααξαγη ἀδ μ}}}}- 
ἐατη δυτ δ, 75. Οταίϊο δ Θχϑυο [τ 5 Ό ΠῚ 
ἰῃ Μαάϊίδτη ργοίΐδοίαηι, 97, οἵ 86. δα τηϊ- 
ἘΠπῚ05 ΒΌΟΒ 7δπι ἀἰϊπιϊσαίαγο5 οσπ Αϑϑυγ 5, 
157. δὰ δοβάοῃιρ ροϑβέ ρυσηδτη, 109. δὲ 
οΧδυοϊξυγη ΟΟὨΡ ΓΟ 5ΒΌΓΕΠΙ ΘἾΠῚ ΟΡ 5 σ01- 
Τα ἀογαὶϊ5 Ογοϑὶ δ᾽ ουάπισιθ ὈΥϊποίραγη, 
189. δὰ οοπογίίηι ργίθοίοβ, ἔπρϑ 15 
ἦϑιῃ σορ δ σοι ἀδγαί5, 190, ἃ δοβάθῃι 
ἀδ ραγϑαηᾶο εαῃπίαίαῃ Ῥογβίοο, 195, δὰ 
σαρίϊνοβ φιοβάϑιῃ, 201. δα τη ιίο5. ροϑί 
τεθϊέαηιν Πιἄογαμα ἴῃ ἴωγ ἀϊδ πὶ ΤῊ 5ΒΟΓΌΠῚ, 
512, οἵ 8εη. αἂ ἄπδε5 δῃίθ θυ ΔΠΊ ΟἾΓᾺ 
Ογοϑο, 367. δὰ Ῥουβδγιπι βοοϊουάμη 8 
Ῥυϊποῖρο5, ροβί σαρίδηι ΒΑΡΎ] ΟΠΘπι, 381. 
πα ὁμότίμυς Ῥογδίοοπ, 390, οἱ 864. 6}}5 
οί βίοϊα δ Ογαχαγοηι, 210. δ᾽ὰβ 181 
γποΥΡαμπαὶ ογαίϊο, 464, οἱ 5.η. δ᾽ ἰπ811- 
ταΐα ἀ6 ἱπηρουῖο 500 τϑοϊὸ ἀγα] δίχα, 
414, εἴ δοῳ. ἀ6 {16 γ6 γῸρῚο Ἔχροάϊθηάο, 
446, οἰ 5.ᾳ. ἀ6 οδβίγ!5 τηοίαπα!β, 449. 
οαπὶ ὕγαϑο ου5 σοἸ]οασυσαμα. ἀθ Βοποῖ- 
σορξᾷ οἱ ΠΥ αἰ ἰαΐθ, 417. οἷα5 γε οδίϊο, 
ἐδ τιογίο ἱπδίδηϊα δατηουῖὶ, 464, οἴ θη. 
ο)ὰ5. ᾿πηρϑυίαμη αυοβηϑη ΠΑΡῸ. ΕΠ 65, 
461], 462. 

Ὠ 

ἘὈΛΙΡΠΆΝΝΕΒ σαποίδηίι" γί 861, 429. 
Βοβιή τα λο αἰ σογρογα δἔ τη δηΐθ5 τ]ὸ 56 

Βαθεδηΐ, 390. 
1 ἴῃ Ομ τι5. σομβυϊθηαὶ, ΘΙ, 70. οἷα 

ποχιηί, ἐδώ, 
Τρ δσλαν αἱ ἃ ποβίνὶβ, ααϊᾶ αοϊοπάπμι, 61. 
Ὀϊνιζαπι πιοϊ δια, 434, οἱ δ6ῃ. 
Ἐοοσοηίαν ΑἸϊΐ 6} Δ α}1 αἴαιια ρῥαοτΐὶ, 6, 
ὌοΙαὔγα, ΓΆ]Χ, βαγοῦ!ατη; σῸ, ἴὰ 6110 πὸ- 

σοϑβδασία, 517. 

Ἐ “ 
.-, 

ἘΞΟΒΑΤΑΝῚΒ φϑίαίο ἀοροῦαί Ογτιβ, 461, 
Τὰαυθϑίγοβ οορὶς ποσίῃ ἰυπλυ] τ 5, 158. 
Ῥχαὶ οαῃι6 105 Γυρίυπί, 345. νουθἀοτί!, 459, 

ααυὶ ἐΐον νοϊδία συαυμι οο] σὰ οοηΠοϊαμπέ, 
460. οαιο5 Αϑϑυσίουθτη ῬΟΥβὶ5 ἀδυὶ ουρὶς 
Ογτυβ, 298, εαυῦβ ὐυϊ τυ νϑῖοι ΟσὉ} 15 
οἱ δυγίθυξ, 196. 

Ἐμοὶ δοΟΥρουθα5 Γδραπι οὐρίοἀϊοηἀῖε 
Δρ Ιββίμηῖ, 587. 

Ἑχογοϊίυϊ νἱὰ {80 }ΠΠτηᾶ, οοουσίταα, 118, 
οχθγοϊ 8. ΟΥΥἹ ΒΟ] οἷτι5. Οἱ ΘΏΒΆΠῚ 
Αββυυοσγαχῃ μυ]εἰπαΐποτη 312. οχογοϊξαβ 
παπαυδηι ἀδθοί 6556 οἰΐοβαβ, 57, οἵ 866. 

Ε 

ἘΆΡΕΙ {ἰἰρΏΔΥΙ, ΟΥΑΙ, οἵ βαΐογοϑθ, 801 ἴῃ 
Ὀ6]1ο, 319. 

ἘΆΙχ, ὅτ 6. ἴῃ Ὀ6]10 προθϑβϑασία, 518, 
ἘΔΙ.65 εἰ ἔΓΙρ 5 Δαν Υβασ ροΐθη Ἰββίην, 2992, 
ἘΘΤατα σαβίγθηϑθ ποὴ υἱοϊδπάστη, 2060, 1106- 

γα16 δρυὰ Ῥογβ85, 8. ᾿ρϑίιβ αἰνί βίο, ἐδὲά. 
Ἐγαίγυπι σοῃοογᾶϊς γυςίυ5, 460, οἱ 864. 
Ἐπυρδ ἴῃ Ὀ6Π|1]0 αὐὰπῃ ἀδτηποβϑ οἵ ἱρῃοιηϊηὶ- 

οβα, 160, οἱ 56η. 

α 

Ολθάταβ δᾶ γγυπὶ ἀσἤοῖί, 251. ἀδ ϑρτο 
500 50] 1 οἰΐη5, 255, ργοάίίον ἃ αποαδη) οχ 
5.15, 261, 1η 1ηϑ᾽ ἀϊὰ5 ἀο  αὈἰζαν, 2602, νυ]- 
πογϑίαγ, 2695. ΟΥγὸ ϑγδίϊαβ ἃρὶξ, 408, 
Γουτία πη βδύϑηη ἀδρ]ογαί, 271. τσ ῖξ 
οϑ5ί6}}}5 Ουγαμῃ σοτηϊίαίαν, 273. τηδοῖ- 
Ὧ8}) 56 {γι οδίυσιπι ΡΟ] Ἰσοΐαν, 296, 
ἀοτμτ Ογτὶ ργαβί, 437. 

Αοὔγγ85 δα Ογτῖπη νϑηϊξ, 217. ααουϊίαν ἄς 
οὐπἀθ ἰαίθ ΑΘΒΥΣΙ, 218, ᾿ἰρϑὶυ5 ἢ πὰ 
Αϑβυτβ. οσοϊατί, 219, ΟΥγυπὶ οτδῖ, υἱ 
ΠΠΠ πϑοοπὶ υἱοϊδοϑίαγ, 290. τηδοπὶδοὰ 
Ογγὰηὶ οἱ 5005 οχοὶρὶΐ, 290. αὐτὶ ΟΥτῸ 
οστπαΐ, 239, - 

αὐτοὶ (θαΐαπι τὸ ρομαππηί, 566. ρμεῖ- 
Πάὸ ἃ Ῥογβὶβ ΔΌΣ, 473, τσοὶ τ 6 5 
ἴῃ ργείῖο, 479. 

ΟὝὙὐοροδ ρϑ βίου θ5 5015 ΒΘ Θἢτ1ογ 65 Δ πὶ 
ΠΟΤ ΐΠ65 πδοϊδίγαίαὶ, 4. 

Ὴ Ἃ 

ἨΠΡΡΟΘΕΝΎΛΟΕΙ, 197. 
Ἡτηο Δηἰπιϑηΐ στη ΟΡ ΌΓαι5 οἱ οὐδ  ἰ5δίπηιβ, 

430. 
Ἡοπογαΐὶ οἵ Ῥογίαβ, 399, 
Ἡοπβίϊαπι οορὶϑ: ααδηΐβ: 5᾽ηΐ, ΘΧΡΙοΥδμ θη), 

3 

Ἡγτσδηϊ 5656 ΟΥὙγὸ οἰϊεγαμί, 209, οἱ βεῃ. 
οὑπὶ ἰρ5ὸ ἴα ἄυβ ἱμουπέ, 179, ἰρδὶ ργω- 
οὐηΐ, 181, δα ἱρβ᾽ιβ σαϑίγα ἰγδηβθαηΐ, 183, 

Ἡγγοϑηἶι5. δαπἰΐαν, υἱ ΜοΑΙ δρια Ονγαπι 
γηϑηοδηΐ, 299. 

Ἡγϑίαϑρϑβ Ουυὶ βοηἰθηϊίανα αἀργοθαὶί, 191. 
οχοχζοίζαηιν ἰὴ ῬΕσυσίατη Ἐ]βροηΐο ἢπὶ- 
ἐἰππδυν ἀποῖς, 5367. ἀοὐτγα ἤἰϊατι  μη8- 
ἐγ ηιορΐπηι ἀποῖ!, 444. 

Ϊ 

ΤΟΝΙΒ ἴῃ 61 αἱ οχοϊίαμάαπ, 154. 
πη τ το α ΠΗ ΠΊΟΠΠ ἑπαδ, 3, ορὰβ ἀυἅπασι, 5] 
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᾿ωιρεγδίογιᾶ ἀθ τ γγβοθρία, ὅσ, εἰ δε. θ5, 
68, εἰ 56ῃ. 

{πιρογϑίοσ πογηΐηα Θπογα ἰθηοτο ἀθθοί, 
259. 5:01 5) 6 οἴῖ5. Ρ6)0Γ 6586 ἤοῃ ἀβθεΐ, 
393. παπαθϑπι ἀθθθί ΣΤῊ ἶ5 ἀοϑίϊξυϊ, 392, 
ἱτυρογϑίοσίιβ οὶ πιυηι5, 241. . 

Ἰπηρεγίαπι ρϑγασὶ ροΐεϑί δυἀδοιᾶ 5018, χοίϊ- 
ὨΘΥῚ νογὸ ΠΟῚ 5ϊ1π6 ἰθιηρεγϑπίϊδ, οοηί- 
πρμίϊᾶ, ὅςο. 390, εἴ 864. 

. Τπὰϊ Ογτοὸ ϑα δ οι, 5. ΘοΟΥὰΠὶ ΤῸ Χ ἰδραΐίοβ 
ταὐξ δὰ γάαχασθηι, 109. Ογτοὸ ρθοὺ- 
Ἰἷδ8. τηϊεε, 3808, πα8. αἱ δατυ]οτδηΐ ἃ 
Ογτο ἴῃ Τγάϊατα μππηταν, ἐδτα, 

Τηργαί! ρα ῬΟΥβα5 τηυϊέδηξιν, 10. 
«πὐϊοαηάπτη βεουπάδπι 665, 24. 

Ι, 

ΤΙΆΒΟΒΞΒ ἔογεϊθυ5 βυηὲ ΟΌΘΟΏΣ ἰοςο, 392. 
Τορὲβ δὸ5 ἤρα οοριυηΐ, αυο05 δὰ 15.165 

ουἰϊίυχα δγυάίαηί, 90. 
Τιβογαϊίτοβ βαο5 Ζσγρίϊο ἀδὲ ουδβἰᾶεβ, 479. 
ΤΑΡεζότγατα ᾿πϑείαίο, 394, οἱ 86. 
Τμχ οἴαχββίμαα ΟὙτῸ οἱ δχϑχοϊξαι συ ϊο ἀδίϑ., 

182. 
γα ἃ Ογγοὸ ἀδνιοί!, 5. 

Μ 

Μοὶ ἀυδηᾶο οοπϑε ει δα 5ϑοσι Ποῖα, ὅζο. 
404 

Μαμάδπα Αβίγαρί5 Μίθαἀογυπι τορὶβ ἢ]18, 
Ογτὶ πηδίοσ, 7. 

Μδιτϊταοηΐυτα ΟΥτιϑ δῖα ραγθαΐατη οοηδβθη- 
5 σΟρ Δ Π6γῈ γοϑρυϊί, 452. 

Μροάϊ γοϊυπέ απ ΟὙτῸ τηϑηογο, 234. Ογ- 
ΧΟΥΣῚ ἀδηΐ τηύπογα, 287. δου π ΟΥΡᾺ, 
Ογγύχῃ βίυάϊα, 180. 

ΜοραΡΥΖυβ ΤῊΝ ϑϑίγαρδ, 457. 
ἈΠογοδίογοϑ ἴῃ Ὀ6110, εὐ αὐ 1118 ργϑβουῖθα- 

ἰὰγν, 519. 
Μείυ5 βυρρ[οἴσμη σγαυ ββίηαμι, 128, 
ΜΠ165 ορεάϊοηβ Ἰδυδαπᾶμ5, οοπίυπιαχ ραηϊ- 

οηᾶυ5, 59, οἱ 8εῃ. 
ΜΗ Ατθα5 ᾿ὁσ ιοτίδεϊοηΐθιι αὐἃ ἰγθαθδη- 

ἄσμπι, 162. 
ΜΗΠῈῸῸ5 ποῦ 6χ οἰνῖρθη5 οἰ ροηαὶ, 5οᾶ ὑμπα]- 
6, 95. ταϊπΐατα τδ᾽ οὐ ατη τοιηοίϊο φαυὰτι 
Ὁ{1115, 96, 

Μοάεϑίία, ὅζο, δούι αἱ ἃ ΟΥτὶ γορὶς 
Ῥογΐδτη γογβαθδηίαν, 406. 

ΜΟοΪ4 τυϑηυδ]65 ραγαπᾶς, 317. 
ἹΜοτῖ βοιηῃῃ8 51 Π}}ΠΠἴτητι5, 469, οἕ 56, 

᾿ 

ο 

ΟἸΕΒΟΝΊΑ δοεϊᾶα, δογία οἱ (8 ]5α βιιξ ἴῃ 6110 
πο 317, οὈβοηϊ ἰοοο ἐογέϊθυ8 5απΐ 
Ρογο5, 392. 

Οχγᾶο Ογτὶ οχογοϊζθϑ ἴῃ ἐίηογο, 320, οὐἶο 
ἴῃ οἰυδάστη ἀστηϊηδ οχίγηΐπβ, 447. 

Ῥ 

ῬΆΝΤΒΕΑ Αὐγϑάθία ϑυδοχυη ΓΟ 5 ἸΧΟΥ͂Σ ἃ 
Ογτὸ οδρίδ, 224, 80 Αγδβρὰ δάἀδηιϑίαγ, 
αὶ δἱ νἱτν πιηδίαν, 46 αὰο ρ61 δυμπαο μπτὰ 
Ογτγυπι οογογθ ἴδοι, 230, 300, οἱ 867. 
ουγαὶ υὐ ΑΡργϑᾶδίββ τλδυίδιβ δὰ ᾿σγταζῃ ᾿ 
ἀοἢοίαδί, 504, εἰ δοᾳ. τηδυϊίαμα ογταί, 331. 
ᾳυο οοδἶϑο, 5656 υρυ]αί, 369, 

Ῥαγρηάυμι τηϑρὶϑίγδίαὶ, 590, οἱ 564. 5ροῃίδ, 
398, 

Ῥαβίουιβ οἱ γ ρ 15 βι πη πο, 416. 
Ῥεοσδῖ, ααὶ ρον ἱσπογϑηξίδηι, οἱ ἱρῃοβσθῃ- 
ἄμ, 134, 

Ῥρουηΐς ἴῃ Ὀ6110 μϑοθββαιὶθ, 110, 
Ῥαγβος δρυὰ χηδίχοβ ποὺ οδἀποδῃίι, 10. 

ΘΟΥΌ ΤΩ ἀ8 ρᾳ 6115 ᾿ηϑυ αία, 7. ἀ6 ΘρΡΒΘΌΙ5, 
11. ἀ6 αάἀιήέϊπ, 19. ἀ6. ϑϑηϊοσῖρυθ, ἐδὲά. 
πϑδέϊο ἰὴ ΧἼΠ. ἐγῖθυϑ ἀϊδίγιθαΐα, 8. ΘΟ 
ἰειιροιδηίία, 10, 239, δὲ 86ῷ. ἴῃ νϑπδίίομθ 
Δθϑεϊπθπίία, 12. δυῖηϑ, 19, Ὡυμηθγι5,14. 
ΤῸΧ βρὲ νοηϑίυμῃ οχὶΐ, 31. γΟΟΊΟ τηοηΐο- 
58, 17. Ῥόυβθ ἴῃ 56 }|0}15 }υ5εϊτιο ᾿πβεϊ ας 
οἸμΐα τῇ ΠΟΠΟΥΌΤΩ βυηΐ Θα ΡΒ 6685; απἱ νουὺ 
ΒΟῺ ἰἰὰ ᾿ηδεϊζαϊ. 5αμῖ, 80 ΒΟΠΟΥΙΡ5 87- 
σοπίαν, 7, δὲ 56ῃ. οβουϊδηίαῦ σορηῃδέοβ 
ΔΌΘαηίο58, γ8ὶ] 405 6Χχ δ] 110 ἰθιηρο 5 
ἱπίθγνα!ο σομπϑριοιαμπί, 41. ἀραᾶ 605 φίδ- 
ἔαχα ἑηλέϊα εἰ ἤπ65, 10,12, οἵ 5βεᾳ. οἷβ ρϑηῖβ 
δδύ ῬγῸ οἷθο, παβίυγίϊαμη ΡΧῸ Οὐβοηΐο, 
δαῦα τὸ ροία, 10. Ῥοῦβο δαυϊίο5. ργῶ- 
βίης ββίμηὶ, 9551. οἷθ ἤθη ἰἰοδὲ κγοο ἢ 5 
δυγοὶθ υἱὶ, Ὡϊδὶ ϑὲ0ὶ 118 ἃ γϑρα ἀαΐα βἰηΐ, 
422. Ῥοιβαβ διθὶ βδίβι !οβ ἰορὶὶ Ογσιϑ, 
388. Ῥεγβῷ ἀδρθηθοβ, ΟΥὙτοὺ τηογίυο, 
472. υἱάο ᾿Αϑ5ιδίϊοὶ. 

ῬΒδγηδουΒ ΡΒ νυ οί οἱ ΖΕ ΟἸ1α15 βαίναρα, 457. 
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